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d r  i n ż .  R a f a ł  N A M I O T K O ,  
m g r  i n ż .  A n d r z e j  K A C Z M A R E K ,  
m g r  i n ż .  M a c i e j  S TĘ P N I A K  
O B R  C e n t r u m  T e c h n i k i  M o r s k i e j  S . A .  

B A D A N I A  U Z B R O J E N I A  
I  S P R ZĘT U  W O J S K O W E G O  N A  P O T R Z E B Y  

O B R O N N OŚC I  I  B E Z P I E C Z EŃS T W A  

STRESZCZENIE 

Zaprezentowano możliwości Laboratoriów Badawczych OBR CTM S.A. w zakresie ba-
dań uzbrojenia i sprzętu wojskowego (UiSW) na potrzeby obronności i bezpieczeństwa w obsza-
rze kompatybilności elektromagnetycznej, narażeń mechanicznych, klimatycznych i elektrycz-
nych. 

W referacie przedstawiono wymagania dokumentów normatywnych zarówno międzyna-
rodowych jak i polskich włączając w to ustawę o systemie oceny zgodności na potrzeby obronno-
ści i bezpieczeństwa państwa (OiB). Na wybranych przykładach UiSW omówiono proces realizacji 
badań zgodnie z postanowieniami ustawy OiB oraz wymaganiami Norm Obronnych, w tym NO-
06-A500:2008 [1] dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej, NO-06-A107:2005 [2] doty-
czącej badań odporności na czynniki klimatyczne i na rażenia mechaniczne oraz NO-06-
A108:2005 [3] dotyczącej badań elektrycznych. 

WSTĘP 

Konieczność badań uzbrojenia i sprzętu wojskowego (UiSW) w zakresie 
kompatybilności elektromagnetycznej, narażeń mechanicznych, klimatycznych 
i elektrycznych wynika z ustawy z dnia 17 listopada 2006 r., z późniejszymi zmia-
nami, o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronno-
ści i bezpieczeństwa państwa (OiB). Ustawa określa między innymi zasady 
przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronno-
ści i bezpieczeństwa państwa ze specyfikacjami technicznymi. Celem ustawy jest: 

1. zapewnienie ochrony interesów państwa w zakresie obronności i bezpieczeń-
stwa przez ustalenie zasad dotyczących oceny zgodności wyrobów przeznaczo-
nych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa; 
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2. zapewnienie warunków do przeprowadzania oceny zgodności wyrobów prze-
znaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa przez kompetent-
ne i niezależne podmioty, w zakresie spełnienia wymagań zawartych  
w specyfikacjach technicznych; 

3. zapewnienie warunków do eliminowania zagrożeń stwarzanych przez wyroby 
przeznaczone na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa dla życia i zdro-
wia użytkowników oraz dla środowiska. 

W ustawie ilekroć jest mowa o dokumentacji technicznej, należy przez to 
rozumieć dokumenty określające cechy, jakie powinien posiadać wyrób w zakresie 
wymagań technicznych, jakości, bezpieczeństwa użytkowania, w tym w odniesieniu 
do nazewnictwa, symboli, badań i metodologii badań, znakowania oraz oznaczania 
wyrobu, a w szczególności dokumenty takie jak: 

− Normy Obronne (NO), 
− Polskie Normy z dziedziny obronności i wojskowości (PN-V), 
− kryteria techniczne wyrobów (KTW), 
− wstępne założenia taktyczno-techniczne (WZTT), 
− założenia taktyczno-techniczne (ZTT), 
−  warunki techniczne (WT), 
−  wojskowe tymczasowe warunki techniczne, 
−  dokumentacja techniczno-technologiczna. 

W zakresie ustawy OiB Laboratoria Badawcze posiadają możliwości wyko-
nywania badań w obszarze kompatybilności elektromagnetycznej, narażeń środowi-
skowych (mechanicznych i klimatycznych) oraz bezpieczeństwa użytkowania. Na 
przykładzie wybranych stanowisk badawczych pokazano badania UiSW w zakresie 
odporności całkowitej na obniżoną temperaturę, wytrzymałości elektrycznej izolacji, 
odporności na zaburzenia przewodzone oraz odporności na pole elektromagnetyczne 
z wykorzystaniem komory rewerberacyjnej. 

LABORATORIA BADAWCZE OBR CTM S.A. 

Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. w roku 
1996 uzyskał Certyfikaty Akredytacji Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji: Jed-
nostki Certyfikującej Wyroby. Laboratorium zawierało 3 działy techniczne: wibro-
akustyki i odporności udarowej, pól magnetycznych oraz ochrony elektrochemicznej 
i kompatybilności elektromagnetycznej. 

Od 2000 roku działalność badawczą realizowały 2 oddziały posiadające 
akredytację Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji (od 2001 roku Polskiego Cen-
trum Akredytacji): RF – Oddział Systemów Broni Podwodnej; RB – Oddział Sys-
temów Okrętowych. 
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W 2002 roku dostosowano system zarządzania laboratoriami do wymagań 
normy PN-EN ISO/IEC 17025 [4]. System ten, wraz z obszarem badań i certyfika-
cji, wchodzi w skład Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością (ZSZJ) OBR 
CTM S.A. W kolejnych latach system zarządzania jakością dostosowano do wyma-
gań normy PN-EN ISO 9001:2009 [5] oraz Publikacji NATO AQAP 2110:2009 [5]. 

W zakresie badań i certyfikacji wyrobów w obszarze kompatybilności elek-
tromagnetycznej OBR CTM S.A. uzyskał status jednostki notyfikowanej o nr 2075 
w zakresie Dyrektywy 2004/108/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
15 grudnia 2004 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstwa Państw Członkowskich od-
noszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). Zakres autoryzacji 
udzielony został decyzją Ministra Infrastruktury - Decyzja Nr 5/AU/KE/08. Dzięki 
dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OBR CTM S.A. 
zakupił komorę rewerberacyjną do Laboratorium Kompatybilności Elektromagne-
tycznej pozwalającą na wykonywanie badań: emisji zaburzeń elektromagnetycznych 
i odporności na zaburzenia elektromagnetyczne w zakresie częstotliwości do 
18 GHz wg metod zawartych w normach PN-EN 61000-4-21:2011 [7] oraz w MIL-
STD 461F:2007 [8], NO-06-A200:2008 [9], NO-06-A500:2008 i RTCA/DO-
160E:2004 [10]. 

 
Rys. 1. Komora rewerberacyjna 

W 2008 roku Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej oraz La-
boratorium Wibroakustyki, Odporności Udarowej i Pól Magnetycznych uzyskały 
akredytację Ministerstwa Obrony Narodowej do badań wyrobów na potrzeby 
obronności i bezpieczeństwa państwa – certyfikaty akredytacji OiB. 
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Laboratoria Badawcze OBR CTM S.A. są przygotowane do realizacji badań 
wyrobów objętych tajemnicą służbową i państwową. Poufność realizowanych badań 
deklaruje Ośrodek poprzez uzyskane w 2006 roku Świadectwa Bezpieczeństwa 
Przemysłowego Pierwszego Stopnia Nr 41/I-21/T-OBP/2006. 

W skład Laboratoriów Badawczych OBR CTM S.A. wchodzą: 

− Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej, posiadające akredytację 
Polskiego Centrum Akredytacji Nr AB 295 oraz akredytację Ministra Obrony 
Narodowej Nr 20/MON/2011, 

− Laboratorium Wibroakustyki i Odporności Udarowej i Pól Magnetycznych, 
posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji Nr AB 296 oraz akre-
dytację Ministra Obrony Narodowej Nr 21/MON/2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 2. Wzbudnik pola magnetycznego  Rys. 3. Komora 
 bezechowa do badań 
 akustycznych 

 

Główne obszary działalności Laboratoriów Badawczych obejmują: 

− badania naukowe związane z realizacją prac badawczo-rozwojowych, 
− badania wyrobów na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (OiB), 
− badania wyrobów na zgodność z normami zharmonizowanymi z dyrektywą 

EMC 2004/108/WE oraz LVD 2006/95/WE. 
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Rys. 4. System wibracyjny Rys. 5. Komora klimatyczna 
 

Zakresy akredytacji Laboratoriów Badawczych obejmują obszary badań ta-
kie jak: 

− kompatybilność elektromagnetyczna, 
− skuteczność ekranowania (obudowy) i filtrowania (filtry), 
− pole elektryczne i magnetyczne – środowisko pracy, 
− rozkład przestrzenny rozproszonego pola magnetycznego od namagnesowania 

trwałego i indukowanego badanego obiektu, 
− badania odporności w zakresie wibroakustyki i odporności udarowej, 
− badania odporności na narażenia klimatyczne, 
− bezpieczeństwo użytkowania wyrobu, 
− stopień ochrony zapewnianej przez obudowy - Kod IP, 
− rozkład potencjału elektrochemicznego kadłuba jednostki pływającej. 

P r o c e s  r e a l i z a c j i  b a d a ń  z g o d n i e  z  p o s t a n o w i e n i a m i  
u s t a w y  O i B  o r a z  w y m a g a n i a m i  N o r m  O b r o n n y c h  

Proces realizacji badań zgodnie z postanowieniami ustawy OiB oraz wyma-
ganiami Norm Obronnych, rozpoczyna się od zapoznania z przeznaczonym do ba-
dania UiSW i specyfikacjami technicznymi. Analizie podlega dokumentacja 
techniczna, w niezbędnym zakresie oraz samo urządzenie. W procesie tworzenia 
harmonogramu (określenie czasu trwania badań), istotną rolę odgrywa stopień 
skomplikowania urządzenia pod względem konstrukcyjnym, np. ilość dostępnych 
linii I/O czy wartość napięcia zasilającego. Przed badaniami ustala się z zamawiają-
cym, w jakim środowisku sprzętowym będzie zainstalowane badanie urządzenie 
(EUT). Przykładowo w tablicy 8 normy NO-06-A200:2008, dotyczącej poziomów 
dopuszczalnych dla badania odporności na narażenia promieniowane w zakresie 
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częstotliwości od 2 MHz do 40 GHz, rozróżnia się podział środowiska sprzętowego 
w zależności od lokalizacji zainstalowania, tj. statki powietrzne (wewnątrz / na ze-
wnątrz), okręty (podwodne / nawodne, metalowe / niemetalowe), pojazdy lądowe 
czy przestrzeń kosmiczna. Ponadto wartość poziomu narażenia zależy również od 
rodzaju sił zbrojnych (Wojska Lądowe, Marynarka Wojenna, Siły Powietrzne). 
Z kolei w Normie Obronnej NO-06-A103:2005 [11], wyróżnia się klasy urządzeń: 

− urządzenia naziemne (klasa N), 
− urządzenia morskie (klasa M), 
− pokładowe urządzenia lotnicze (klasa S), 
− pokładowe urządzenia rakietowe (klasa R). 

Dodatkowa klasyfikacja wynika z warunków eksploatacji oraz przeznacze-
nia obiektu. Przykładowo grupa N.1 dotyczy urządzeń przeznaczonych do instalo-
wania w naziemnych stacjonarnych pomieszczeniach i budowlach, natomiast grupa 
N.10 określa wymagania stawiane urządzeniom instalowanym w czołgach i obiek-
tach zbudowanych na ich bazie. W zależności od wyboru klasy i grupy dla badań 
środowiskowych oraz miejsca instalacji dla badań KEM, UiSW musi spełniać wy-
magania o odpowiednich parametrach narażeń. 

Równocześnie z procesem tworzenia harmonogramu, we współpracy z do-
stawcą, ustala się reprezentatywne tryby pracy, pozwalające min. Zapewnić maksy-
malny poziom podczas pomiaru emisyjności oraz umożliwiające ocenę poprawnej 
pracy EUT w trakcie testów odpornościowych. Przykładowo UiSW powinno być 
poddane badaniom w więcej niż jednym trybie pracy dla urządzeń nadawczo-
odbiorczych, gdzie nadawanie i odbiór są równorzędnymi trybami pracy. Doświad-
czenie pokazuje, że przy pomiarach radiostacji, należy spodziewać się maksymal-
nych poziomów emisji dla trybu nadawania, natomiast większej wrażliwości  
w trybie odbioru. 

Poprawna praca UiSW uzależniona jest od docelowo pełnionych funkcji, 
przy czym może być ona zasymulowana, jeśli nie jest możliwe odtworzenie rzeczy-
wistych warunków pracy urządzenia. Ocena prawidłowości działania EUT może 
polegać na obserwacji kontrolek LED czy wyświetlacza urządzenia lub pomiarze 
parametrów badanego UiSW. Dla Sterownika Pracy Automatycznej SPA-8200 (Ry-
sunek 1), przeznaczonego do współpracy z Radiostacją RKP-8100, proces oceny 
rozpoczynano od przeprowadzenia wewnętrznego testu (wynik pozytywny lub nega-
tywny). Ponadto ocenie podlegał proces przesyłania wiadomości z załącznikiem  
o rozmiarze większym niż 5 kB (zgodność treści wysłanej i odebranej wiadomości 
oraz załączników). 

Prawidłowo opracowany harmonogram badań powinien zakładać wykony-
wanie badań kompatybilności elektromagnetycznej pod warunkiem uzyskania pozy-
tywnych wyników badań elektrycznych, klimatycznych oraz mechanicznych. 
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B a d a n i e  o d p o r n o ś c i  n a  c z y n n i k i  ś r o d o w i s k o w e  
( m e c h a n i c z n e  i  k l i m a t y c z n e )  

W grupie badań środowiskowych wyróżniamy badania odporności na czyn-
niki klimatyczne, przykładowo są to badania takie jak: 

− badanie odporności całkowitej na podwyższoną temperaturę otoczenia, 
− badanie odporności całkowitej na obniżoną temperaturę otoczenia, 
− badanie odporności całkowitej na zwiększoną wilgotność, 
− badanie wytrzymałości na zmiany temperatury otoczenia. 

Ponadto wyróżnia się badania odporności na narażenia mechaniczne, w gru-
pie której możemy wyróżnić następujące badania: 

− badanie odporności na drgania sinusoidalne, 
− badanie wytrzymałości na drgania sinusoidalne, 
− badanie odporności całkowitej na drgania, 
− badanie wytrzymałości i/lub odporności na pojedyncze udary, 
− badanie odporności na wielokrotne udary mechaniczne, 
− badanie wytrzymałości na wielokrotne udary mechaniczne, 
− badanie odporności całkowitej na udary wielokrotne. 

Badania odporności na czynniki klimatyczne i narażenia mechaniczne prze-
prowadza się w oparciu o normy: NO-06-A103:2005, NO-06-A107:2005. Badania 
dotyczące parametrów elektrycznych UiSW wykonuje się według normy NO-06-
A108:2005 (pomiar rezystancji izolacji i badanie wytrzymałości elektrycznej izola-
cji, pomiar chwilowych odchyłek napięcia, częstotliwości). 

Jednym z przykładowych badań klimatycznych jest badanie odporności cał-
kowitej na obniżoną temperaturę otoczenia. Badanie wykonuje się celem sprawdze-
nia czy dane UiSW funkcjonuje poprawnie podczas i po działaniu obniżonej 
temperatury (pracy i przechowywania w komorze klimatycznej. Przed przystąpie-
niem do badania UiSW umieszcza się w komorze i sprawdza jego parametry pracy. 
Wyłączone UiSW poddaje się badaniu odporności całkowitej na obniżoną tempera-
turę otoczenia równej obniżonej temperaturze granicznej dla urządzenia konkretnej 
grupy zgodnie z wymaganiami normy NO-06-A103:2005. Po ustaleniu się w komo-
rze klimatycznej przewidzianej wartości obniżonej temperatury granicznej dla bada-
nego urządzenia, przetrzymuje się je do czasu ochłodzenia w całej objętości, jednak 
nie krócej niż 24 godziny (rysunek 6). Po upływie czasu przetrzymania w komorze, 
temperaturę podwyższa się do obniżonej temperatury pracy danego urządzenia 
zgodnie wymaganiami NO-06-A103:2005 i przetrzymuje się czas odpowiedni dla 
zrównania się temperatury w całej objętości. Włącza się UiSW i wykonuje się 
sprawdzenie poprawności działania. Kolejnym krokiem jest wyłączenie urządzenia 
i podwyższenie temperatury w komorze do temperatury normalnej. Następnie po 
wyrównaniu się temperatur otwiera się komorę i wykonuje oględziny zewnętrzne 
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oraz pomiar parametrów urządzenia. Uznaje się, że urządzenie przeszło badanie  
z wynikiem pozytywnym, jeżeli w trakcie i po badaniu spełnia ono wymagania spe-
cyfikacji technicznej określonej przez zamawiającego. 

 
Rys. 6. Sterownik Pracy Automatycznej SPA-8200 podczas badań klimatycznych 

B a d a n i a  e l e k t r y c z n e  

Badania elektryczne polegające na określeniu jakości izolacji obejmują 
sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej oraz pomiar rezystancji izolacji obwodów 
elektrycznych. UiSW jest poddane testom podczas normalnych warunków klima-
tycznych, w warunkach zwiększonej wilgotności oraz przy podwyższonej tempera-
turze pracy (tylko pomiar rezystancji), zgodnie z normą NO-06-A108:2005, p. 3.1.4. 
Pomiar w tych warunkach należy łączyć z odpowiednimi badaniami klimatycznymi, 
zgodnie z NO-06-A107:2005. 

Wytrzymałość elektryczna izolacji jest testowana przez czas 1 minuty, na-
pięciem przemiennym o wartości proporcjonalnej do maksymalnej wartości sku-
tecznej napięcia roboczego obwodów. Wartość napięcia narażenia jest podana  
w normie NO-06-A108:2005 Tablica 3. Test wykonuje się stopniowo, zaczynając od 
wartości napięcia nieprzekraczającego wartości napięcia pracy, zwiększając wartość 
o 10% wartości napięcia probierczego. Wynik uznaje się za pozytywny, jeśli pod-
czas badań nie nastąpiło przebicie izolacji, a parametry urządzenia w czasie i po 
badaniach są zgodne z wymaganiami ustalonymi przez zamawiającego. 

B a d a n i a  k o m p a t y b i l n o ś c i  e l e k t r o m a g n e t y c z n e j  

Badania kompatybilności elektromagnetycznej UiSW wykonuje się przede 
wszystkim według normy NO-06-A500:2008 oraz w przypadku badań odporności 
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uzbrojenia na wyładowania elektrostatyczne wg normy NO-06-A211:2005 [12]. 
Dopuszczalne poziomy emisji elektromagnetycznej i odporności na narażenia elek-
tromagnetyczne w zależności od rodzaju sił zbrojnych i miejsca instalacji UiSW 
określa norma NO-06-A200:2008. 

Proces badań kompatybilności elektromagnetycznej omówiono na przykła-
dzie badania odporności na zaburzenia przewodzone w zakresie częstotliwości od 
10 kHz do 200 MHz (procedura PCS-06 wg normy NO-06-A500:2008). W badaniu 
tym wykonuje się narażenia dla wszystkich przewodów dołączonych do UiSW. 

 
Rys. 7. Stanowisko do badania odporności na narażenia przewodzone w zakresie częstotli-

wości od 10 kHz do 200 MHz (PCS-06) 

W przypadku SPA-8200 dostępne były dwa przewody sygnałowe oraz prze-
wód zasilający. W badaniu wykorzystuje się iniekcyjną sondę wstrzykującą typu 
CIP 9136 umieszczaną kolejno na każdym z przewodów z osobna oraz sondę typu 
CSP 9160 monitorującą obecność zaburzenia w przewodzie (rys. 7). Do badanego 
przewodu wstrzykuje się zaburzenie o poziomie ustalonym w procesie kalibracji dla 
krzywej nr 5, zgodnie z rysunkiem 10 normy NO-06-A200:2008. Sygnał wyjściowy 
generatora sygnałowego jest modulowany impulsowo falą prostokątną o częstotli-
wości 1 kHz oraz współczynniku wypełnienia równym 0,5. Zaburzenie wytwarza się 
dla każdej częstotliwości przestrajanej zgodnie z tablicą 3 normy NO-06-
A500:2008. 

Kolejnym badaniem w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej jest 
odporność na zaburzenia promieniowane w zakresie częstotliwości od 2 MHz do 
18 GHz (procedura PRS-02 wg normy NO-06-A500:2008). Przy badaniu odporno-
ści na zaburzenia promieniowane wykorzystuje się komorę rewerberacyjną. 

Środowisko w komorze rewerberacyjnej jest statystycznie jednorodne i sta-
tystycznie izotropowe. Komora odbiciowa w przeciwieństwie do komór bezodbi-
ciowych czy też częściowo bezodbiciowych, nie posiada wewnątrz dodatkowych 
elementów tłumiących, które zmniejszają powstałe odbicia fali elektromagnetycz-
nej. Konstrukcja komory rewerberacyjnej opiera się na zasadzie działania wnęki 
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rezonansowej. Generując pole elektromagnetyczne we wnęce rezonansowej można 
zauważyć, że dla pewnych częstotliwości poziomy sygnałów są wyższe. Dodatkowo 
można stwierdzić, iż te częstotliwości zależą od wymiarów komory. Wstawiając do 
wnęki rezonansowej stroik można zmieniać częstotliwości rezonansowe poprzez 
odpowiednie ustawienie położeń stroika (rysunek 8). W komorze rewerberacyjnej 
funkcję stroika pełni metalowe mieszadło. Poprzez jego rotację, uzyskuje się rozkład 
pola elektromagnetycznego różnorodnego, co do polaryzacji i kąta padania. Miesza-
dło może obracać się w trybie ciągłym (całkowity obrót mieszadła o 3600) albo 
w trybie krokowym (z określoną liczbą kroków). 

Do sterowania pracą komory rewerberacyjnej, wykorzystuje się program 
komputerowy. Wizualizacja zachowania się UiSW podczas narażeń odbywa się 
poprzez kamerę wideo i mikrofon oraz panel przyłączy sygnałowych. 

 
Rys. 8. Komora rewerberacyjna zbudowana w oparciu o wnękę rezonansową 

Na konfigurację wyposażenia pomiarowego składają się generatory o od-
powiednich pasmach częstotliwości z sygnałem niemodulowanym jak i modulowa-
nym częstotliwościowo / amplitudowo, wzmacniacze o mocy zależnej od oczekiwa-
nej wartości natężenia pola elektrycznego (V/m) wewnątrz komory rewerberacyjnej, 
złącza, kable, miernik mocy oraz czujnik pola elektrycznego. W procesie kalibracji 
i badań wykorzystywane są różnego rodzaju anteny: logarytmiczno-periodyczne czy 
typu podwójne rogi. 

Przed przystąpieniem do badania wykonuje się kalibrację komory rewerbe-
racyjnej. Kolejnym krokiem jest ustawienie UiSW wewnątrz komory, w obszarze 
statystycznie jednorodnego pola elektromagnetycznego. Procedura badawcza prze-
biega następująco: 

1. przed rozpoczęciem badań włącza się zasilanie wyposażenia pomiarowego na 
czas niezbędny do uzyskania właściwej stabilności, 

2. ustawia się modulację impulsową źródła sygnału z częstotliwością modulacji 
równą 1 kHz i o współczynniku wypełnienia 50 %, 
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3. ustawia się wartość szczytową mocy dostarczanej zgodnie z wartością obliczo-
ną. 

Pomiędzy punktami kalibracji pola komory rewerberacyjnej należy zastosować 
interpolację wyników w wymaganym zakresie częstotliwości, 

1. celem sprawdzenia, czy odpowiednie pole elektromagnetyczne zostało wytwo-
rzone mierzy się odbiornikiem pomiarowym sygnał odebrany anteną odbiorczą 
lub miernikiem natężenia pola elektromagnetycznego, 

2. obraca się mieszadłem o kąt 360˚, stosując minimalną liczbę kroków wymaga-
nych wg tabeli 1. W danym położeniu mieszadło powinno zatrzymać się na mi-
nimalny czas 3 sekund, jednakże nie krótszy niż czas niezbędny do uzyskania 
odpowiedzi SPA-8200. 

Podczas obrotu mieszadła, utrzymuje się moc dostarczaną niezbędną do wy-
tworzenia poziomów natężenia pola elektrycznego dla stosowanych wartości do-
puszczalnych, jak zostało to określone podczas kalibracji. 

Tabela 1. Wymagana liczba pozycji mieszadła dla komory rewerberacyjnej 
 

Zakres częstotliwości [MHz] Liczba pozycji mieszadła 
200 – 300 50 
300 – 400 20 
400 – 600 16 

powyżej 600 12 

 
Rys. 9. Badanie odporności na narażenia promieniowane w zakresie częstotliwości od 

150 MHz do 18 GHz (PRS-02) w komorze rewerberacyjnej 
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WNIOSKI 

OBR CTM S.A. posiada certyfikaty akredytacji Ministerstwa Obrony Naro-
dowej nr 20/MON/2011 oraz 21/MON/2011 upoważniające do wykonywania badań 
UiSW na potrzeby Ustawy OiB. W zakresie badań i certyfikacji wyrobów w obsza-
rze kompatybilności elektromagnetycznej OBR CTM S.A. posiada również status 
jednostki notyfikowanej o nr 2075 w zakresie Dyrektywy 2004/108/WE dotyczącej 
kompatybilności elektromagnetycznej. 

Wdrożone w Laboratoriach Badawczych metody badań rożnego rodzaju 
UiSW są zgodne z wymaganiami Norm Obronnych NO-06-A500:2008, NO-06-
A211:2005, NO-06-A107:2005, NO-06-A108:2005 z dziedziny kompatybilności 
elektromagnetycznej, badań środowiskowych (mechanicznych i klimatycznych) 
oraz badań elektrycznych. 
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A R M A M E N T  A N D  M I L I T A R Y  E Q U I P M E N T  
T E S T I N G  F O R  P U R P O S E  O F  D E F E N S E  

A N D  S E C U R I T Y  

ABSTRACT 

The paper presents the capabilities of OBR CTM S.A. Test Laboratories for testing ar-
mament and military equipment for purposes of defense and security in the area of electromag-
netic compatibility, mechanical exposure, climatic and electrical stress. 

Paper covers the requirements of normative documents - both international and Polish 
law including the conformity assessment for purposes of defense and state security (OiB). 

Using examples, discuss the process of implementation of armaments and military  
equipment  under  test  with  the  provisions  of  the  OiB  Act  and  the requirements of defense 
standards, including NO-06-A500:2008 on electromagnetic compatibility, NO-06-A107:2005 for 
testing immunity to climatic conditions and exposure to vibration and NO-06-A108:2005 for elec-
trical testing. 
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d r  i n ż .  J a n  T a d e u s z  D O B K O W S K I ,  
m g r  i n ż .  P a w e ł  P O L AŃ S K I ,  
m g r  i n ż .  F r a n c i s z e k  S Z A R K O W S K I  
O B R  C e n t r u m  T e c h n i k i  M o r s k i e j  S . A .  

B E Z Z AŁO G O W E  M O R S K I E  P L A T F O R M Y  
W  O P E R A C J A C H  P R Z E C I W M I N O W Y C H  

I  D Z I AŁA N I A C H  A S Y M E T R Y C Z N Y C H  

STRESZCZENIE 

Działania przeciwminowe na wodach płytkich i bardzo płytkich typowych dla Bałtyku Po-
łudniowego, stanowiącego rejon odpowiedzialności MW RP wymagają wspomagania okrętu 
obrony przeciwminowej przez bezzałogowe platformy nawodne i podwodne. 

Systemy te są również bardzo przydatne w zwalczaniu asymetrycznych zagrożeń pod-
wodnych. Użycie okrętów OPM na wodach o głębokości do 50 m obciążone jest zbyt dużym ryzy-
kiem zniszczenia okrętu przez minę; obserwuje się w Państwach NATO stałą tendencję do 
stosowania na takich akwenach platform bezzałogowych. 

W referacie przedstawiony zostanie stan obecny badań i wdrożeń oraz koncepcja Pro-
gramu Strategicznego bezzałogowych morskich platform w operacjach przeciwminowych i działa-
niach asymetrycznych, w której zdefiniowano również główne prace badawcze i rozwojowe 
prowadzące do zaprojektowania i budowy nowego, bezpiecznego i taniego w eksploatacji syste-
mu poszukiwania i zwalczania min oraz improwizowanych podwodnych ładunków wybuchowych 
UIED (Underwater Improvised Explosive Devices). 

WSTĘP 

W ostatnim dziesięcioleciu wzrosła radykalnie w świecie ilość operacji 
przeciwminowych, a także operacji przeciwdziałania morskim zagrożeniom asyme-
trycznych, prowadzonych na wodach płytkich i bardzo płytkich. W ślad za tym, 
procesem transformacji należało objąć wszystkie siły OPM, począwszy od okrętów 
poprzez sensory i efektory, a kończąc na szkoleniu załóg i zabezpieczeniu logistycz-
nemu operacji prowadzonych w nowych warunkach. 

W pierwszej kolejności znaczącej redukcji uległa liczba trałowców, prze-
kształconych częściowo w procesie modernizacji w niszczyciele min. Począwszy od 
początku obecnego wieku sukcesywnie likwidowane jest klasyczne uzbrojenie tra-
łowe, w szczególności trały E-M pętlowe i elektrodowe, zastępowane lekkimi, mo-
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dułowymi wzbudnikami pola – obecnie holowanymi przez okręty, a w niedalekiej 
przyszłości – przez nawodne platformy bezzałogowe. 

Problem przeprowadzenia transformacji sił OPM i dostosowania ich do no-
wych wymagań operacyjnych dostrzeżono w MW RP stosunkowo wcześnie, inicju-
jąc odpowiednie programy dobrze wpisujące się w programy rozwojowe NATO. Na 
uwagę zasługuje udana modernizacja trałowców projektu 206 F, poprzedzająca pro-
jektowanie i budowę niszczycieli min „KORMORAN”, a także opracowanie 
i wdrożenie do produkcji nowoczesnych systemów detekcji min – sonar trójczęsto-
tliwościowy SHL101T oraz efektorów: wielowzbudnikowy trał akustyczno-
magnetyczny „PROMIENICA”, ROV „UKWIAŁ” z ładunkami wybuchowymi 
„TOCZEK”, pojazdu podwodnego jednorazowego użytku „GŁUPTAK” z ruchomą 
głowicą zawierającą kumulacyjny ładunek wybuchowy [6, 7]. 

Działania przeciwminowe na wodach płytkich i bardzo płytkich, typowych 
dla Bałtyku Południowego, stanowiącego rejon odpowiedzialności MW RP, wyma-
gają ponadto wspomagania okrętu obrony przeciwminowej przez bezzałogowe plat-
formy nawodne i podwodne. Systemy te są również bardzo przydatne w zwalczaniu 
morskich zagrożeń asymetrycznych. Użycie okrętów OPM na wodach o głębokości 
do 50 m, obciążone jest zbyt dużym ryzykiem zniszczenia okrętu przez minę. 

W państwach NATO obserwuje się stałą tendencję do stosowania na takich 
akwenach komplementarnych platform bezzałogowych sterowanych z platform de-
dykowanych i niededykowanych oraz z lokalnych stanowisk dowodzenia umiesz-
czonych na lądzie [1, 5]. 

Rozwój bezzałogowych platform morskich z udziałem OBR CTM SA jest 
już prowadzony w ramach programu UMS EDA, a programem spinającym wszyst-
kie dotychczasowe działania jest Program Strategiczny „Bezzałogowe Morskie Plat-
formy Nawodne i Podwodne (BMPNiP) wspomagające działania okrętów OPM 
i platform niededykowanych w działaniach przeciwminowych” zaakceptowany 
przez Radę Uzbrojenia i zainicjowany w NCBiR. Realizacja programu transformacji 
i rozwoju sił obrony przeciwminowej jest istotnym elementem koncepcji moderni-
zacji i rozwoju MW RP do roku 2030, przyjętej przez MON oraz pozwoli na im-
plementację Celów Sił Zbrojnych NATO dla RP. 

Detekcja min zarówno dennych jak i zagłębionych w osadach dna morskie-
go, szczególnie na wodach płytkich, jest zagadnieniem trudnym oraz stwarzającym 
niebezpieczeństwo dla załóg okrętowych. To powoduje, że kraje NATO coraz wię-
cej sił i środków kierują na opracowanie metod detekcji tych min z użyciem bezza-
łogowych pojazdów nawodnych holujących podwodne platformy wyposażone 
w zestaw sensorów między innymi magnetycznych, elektrycznych, akustycznych, 
chemicznych oraz autonomicznych platform podwodnych o konstrukcji modułowej 
zawierającej specjalny moduł zestawu sensorów. Przydatne są w wielu przypadkach 
pojazdy podwodne sterowane przewodowo. 
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PLATFORMY BEZZAŁOGOWE STEROWANE PRZEWODOWO 

Użycie pojazdów bezzałogowych w operacjach przeciwminowych rozpo-
częło się od pojazdów sterowanych przewodowo. Rozwój pojazdów w pełni auto-
nomicznych osiągnął zdolności operacyjne znacznie później i ciągle systemy te mają 
luki technologiczne (źródła energii, transmisja danych) wymagające zaawansowa-
nych badań naukowych. 

S y s t e m  p o d w o d n y  U K W I AŁ  

System podwodny UKWIAŁ przeznaczony jest do identyfikacji i niszczenia 
min morskich wykrytych przez inne środki techniczne. Głównym składnikiem sys-
temu Ukwiał jest pojazd podwodny wielokrotnego użytku, który przenosi ładunek 
niszczący minę na odległość poziomą do 400 m od okrętu. Po dopłynięciu pojazdu 
do celu operator identyfikuje cel przy pomocy urządzeń telewizyjnych. Jeżeli cel 
zostanie zidentyfikowany jako mina, pojazd umieszcza ładunek niszczący TOCZEK 
w wymaganym miejscu przy kadłubie miny (rys. 1.). 

 
Rys. 1. Przenoszenie ładunków wybuchowych do niszczenia min morskich przez pojazd 

Ukwiał (typu A lub B) i płetwonurka minera (typ C) 

Zdalnie odpalane ładunki wybuchowe t. TOCZEK przeznaczone są do nisz-
czenia dennych i kotwicznych min morskich. Ładunki przenoszone są przez pojazd 
podwodny t. UKWIAŁ (wersja A i B) lub płetwonurka minera (wersja C). Detona-
cja ładunków wybuchowych odbywa się bezprzewodowo, poprzez zakodowany 
sygnał hydroakustyczny generowany do toni morskiej. Każdy zapalnik ładunku 
posiada swój programowany numer kodowy, zapewniając odpalenie jednym kodem 
tylko jednego ładunku, do którego przypisany jest dany numer kodu. 
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Pojazdem podwodnym steruje wyszkolony operator – na podstawie obra-
zów telewizyjnych i obrazu z pokładowej stacji hydrolokacyjnej oraz innych infor-
macji prezentowanych na ekranie pulpitu sterowniczego. Sterowanie funkcjami 
pojazdu odbywa się przy pomocy zadajnika ruchów i przycisków sterujących. Na 
ekranie pulpitu sterowniczego są prezentowane informacje niezbędne do sterowania 
ruchem pojazdu podwodnego. Operatorowi umożliwia się wybór informacji prezen-
towanych na ekranie na podstawie własnej oceny sytuacji. Informacje opisujące 
zmiany wybranych parametrów pracy systemu mogą być gromadzone w postaci 
naniesionej na zapisywany w czasie zanurzenia obraz telewizyjny. 

Parametry techniczne systemu: 

− wymiary zewnętrzne 1,5 x 0,73 x 0,765m; 
− długość pępowiny 500 (+/-10) m; 
− zasięg wykrywania sonarem do 50 m dla częstotliwości 325 kHz, do 30 m dla 

975 kHz; 
− masa ładunków wybuchowych: 

− ładunek A – 48 kg (40 kg TNT), 
− ładunek B – 10 kg (5,7 kg TNT), 
− ładunek C – 3 kg (0,56 kg TNT); 

− zasięg zdalnego odpalania ładunków od 400 do 800 m; 
− głębokość stawiania ładunków od 6 do 150 m. 

Ważną zaletą systemu niszczenia min (UKWIAŁ, TOCZEK) jest orygi-
nalny, opatentowany system inicjowania wybuchu ładunku, oparty na zdalnym ste-
rowaniu zapalnikiem kodowanymi sygnałami hydroakustycznymi. 

Dążąc do zwiększenia możliwości operacyjnych pojazdu ROV UKWIAŁ, 
zwiększono moc jego silników napędowych, co poprawia właściwości manewro-
we pojazdu w warunkach występowania prądów morskich. Należy jednak zauwa-
żyć, że pojazdy podwodne generują pola fizyczne, w tym pola magnetyczne stałe 
i przemienne, które mogą pobudzić miny. Dążąc do rozwiązania tego problemy wy-
konano badania pól magnetycznych pojazdu już na etapie jego prototypu 
i wdrożono metody minimalizacji tych pól poprzez zamontowanie na silnikach 
specjalnych ekranów magnetycznych, charakteryzujących się relatywnie wysoką 
początkową przenikalnością magnetyczną (Rys.2). 
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Rys. 2. Ekranowanie i planowanie zewnętrznych pól magnetycznych pojazdu UKWIAŁ 

Komplementarną metodą zwiększenia bezpieczeństwa pojazdu jest opusz-
czenie ładunku i ułożenie go przy kadłubie miny, z zachowaniem kilku metrowej 
odległości pomiędzy pojazdem i miną, przy użyciu specjalnej windy zintegrowanej 
z pojazdem. 

Stosując omawiane wyżej metody obrony pasywnej pojazdu, nawet po 
zwiększeniu mocy silników pojazdu, można utrzymać na pożądanym poziomie ze-
wnętrzne magnetyczne pola rozproszeniowe, a tym samym zapewnić bezpieczne 
operowanie pojazdu w otoczeniu miny. 

S y s t e m  p o d w o d n y  GŁU P T A K  

Zasadniczym przeznaczeniem Systemu Przeciwminowych Samobieżnych 
Podwodnych Ładunków Wybuchowych pk. GŁUPTAK jest niszczenie min mor-
skich dennych i kotwicznych. Pojazd złożony jest z głowicy obrotowej i modułu 
napędowego (nośnika). Urządzenie do niszczenia min w systemie GŁUPTAK sta-
nowi wybuchowy ładunek kształtowy (kumulacyjny) umieszczony w dziobowej 
części (Rys.3). Głowica bojowa pozwala na zmianę kierunku obserwacji i celowania 
urządzeniami niszczącymi niezależnie od orientacji przestrzennej Pojazdu GŁUP-
TAK. Podczas pracy w silnym prądzie morskim, Pojazd Głuptak zorientowany jest 
poziomo i płynie pod prąd. 

Podstawowy ruch głowicy realizowany jest w płaszczyźnie pionowej, wokół 
osi poprzecznej. Pozwala on na nakierowanie ładunku kumulacyjnego pod kątem 
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90º od kierunku poziomego. Ruch poprzeczny (obrót) głowicy wokół osi poziomej, 
umożliwia celowanie do obiektów, jeżeli nośnik płynący pod prąd nie jest w stanie 
ustawić się prostopadle do powierzchni celu. Głowica obraca się wokół osi wzdłuż-
nej Pojazdu Głuptak w zakresie 90º. 

 
Rys. 3. Samobieżny podwodny ładunek wybuchowy GŁUPTAK 

Innymi przykładami jednorazowych pojazdów podwodnych do niszczenia 
min dennych, kotwicznych i częściowo zagrzebanych, sterowanych przewodowo, są 
rodzina SeaFox (Atlas Elektronik) oraz K-Ster (ECA Robotics) (Rys. 4). We 
wszystkich przypadkach są to lekkie pojazdy z ładunkiem kierunkowym. Pełne sys-
temy zawierają konsole operatora, urządzenia niezbędne do wodowania i podejmo-
wania pojazdu oraz pozostałe niezbędne oprzyrządowanie. Dodatkowe pojazdy są 
przechowywane w ułatwiających transport kontenerach lub skrzyniach. 

 
Rys. 4. Pojazdy do niszczenia min SeaFox (po lewej) oraz K-Ster (po prawej) 

Badania skuteczności niszczenia min przy użyciu zdalnie odpalanych ładun-
ków wybuchowych przenoszonych za pomocą ROV oraz jednorazowych pojaz-
dów, zostaną przeprowadzone w ramach programu EDA UMS-B3. Badania te 
obejmą przede wszystkim poszukiwanie i niszczenie min zagłębionych w osadach 
dennych. 
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ROZWÓJ PLATFORM BEZZAŁOGOWYCH „BURMIN” I „MLM” 
W PROGRAMIE UMS EDA 

Rozwój bezzałogowych platform morskich z udziałem CTM jest realizowa-
ny w ramach programu UMS B3 Buried Mines (BURMIN) i UMS-B9 Modular Li-
ghtweight Minesweeping (MLM). Celem projektu BURMIN jest eliminacja luk 
technologicznych na polu detekcji i neutralizacji samozagłębiających się dennych 
min morskich, a także ustanowienie wspólnych standardów dla przyszłych syste-
mów bezzałogowych realizujących te zadania. W ramach tego projektu zostaną 
przeprowadzone badania i eksperymenty w następujących obszarach: 

− technologia sensorów do detekcji min zakopanych; 
− fuzja wyników pomiarów i ich przetworzenie w koherentny obraz sytuacji; 
− opracowanie elementów do przeciwdziałania (efektorów); 
− ocena projektu w realnych warunkach podczas prób morskich. 

W realizacji prezentowanego projektu OBR CTM S.A. wykorzysta wyniki 
badań przeprowadzonych w projekcie rozwojowym finansowanym przez MNiSzW 
pt.: „Opracowanie i budowa magnetycznego systemu do wykrywania podwodnych 
zagrożeń asymetrycznych i min zagrzebanych w osadach dennych”. W projekcie 
tym opracowano między innymi - demonstrator technologii systemu przetworników 
magnetycznych, pasywnych i aktywnych zainstalowanych na nawodnej platformie 
holowanej. Wyniki prób morskich demonstratora technologii potwierdziły możli-
wość detekcji dennych i zagłębionych ćwiczebnych min i obiektów minopodobnych 
wykonanych z materiałów ferromagnetycznych i nieferromagnetycznych przewo-
dzących. Z uwagi na ograniczony zasięg detekcji, platforma z sensorami powinna 
być holowana w pobliżu dna z możliwością jej stabilizowania na określonej głębo-
kości (Rys.5). 

 
Rys. 5. Podwodna platforma sensoryczna 
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Platforma przeznaczona jest do zamocowania i przeprowadzenia badań róż-
nych sensorów w tym magnetycznych, elektromagnetycznych skonfigurowanych 
w podsystem wykrywania min zagłębionych. Platforma sensoryczna o dodatniej 
pływalności, wymiarach 3x2m i masie ~250kg wyposażona jest w stery zanurze-
niowe służące do utrzymania platformy w założonej odległości od dna akwenu. 
W konstrukcji platformy przewidziano miejsce na instalację zespołów senso-
rycznych oraz układów wykonawczych (siłowych) do nastawiania płatów steru sto-
sownie do pożądanej odległości platformy od dna (Rys. 6.). Na platformie 
przewidziano również miejsce do zainstalowania układów elektronicznych zasilania 
i transmisji sygnałów z układów sensorycznych do komputera znajdującego się na 
jednostce holującej. Platforma przygotowana jest do montażu innych rodzajów sen-
sorów w tym hydroakustycznych i chemicznych. 

 
Rys. 6. Wyposażenie platformy holowanej 

Rozwiązaniem wybranym do zapewnienia stabilizacji platformy holowanej 
jest miniaturowa jednostka inercyjna z systemem determinacji ułożenia i kierunku 
AHRS (Attitude and Heading Reference System. Zawiera ona trójosiowe akcelero-
metry, żyroskopy i magnetometry, i stąd jest jednocześnie rzeczywistą jednostką 
IMU (Inertial Measurement Unit). Dane otrzymywane z IMU oraz dodatkowych 
czujników są wykorzystywane w celu korekty przechyłu, przegłębienia i wysokości 
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holowania nad dnem. Skuteczność układu sterowania platformą wymaga zastosowa-
nia sensorów i urządzeń na samej platformie, jak również na jednostce holującej 
oraz w wodzie. Pozycjonowanie odbywa się z wykorzystaniem DGPS zamontowa-
nego na jednostce holującej oraz transponderów hydroakustycznych zainstalowa-
nych na jednostce holującej, platformie oraz pomocniczych w wodzie (Rys. 7.). 
W celu uniknięcia kolizji z dnem i obiektami znajdującymi się pod wodą, wykorzy-
stywane są pomiary z echosond znajdujących się na jednostce holującej oraz plat-
formie, a także dane z systemu pozycjonowania podwodnego. 

  
Rys. 7. Pozycjonowanie platformy 

Komunikacja pomiędzy jednostką holującą, a platformą odbywa się z wyko-
rzystaniem światłowodów znajdujących się w kablolinie. Operator na stanowi-
sku na jednostce holującej ma możliwość obserwowania wyników pomiarów 
z wszystkich układów w czasie rzeczywistym. Wyniki są synchronizowane 
i archiwizowane w celu późniejszego wykorzystania. 

Wyniki badań detekcji elektromagnetycznej obiektów podwodnych (ferro-
magnetyczna mina ćwiczebna oraz niemagnetycznych przewodzących – ładunek 
wybuchowy Toczek, makieta UIED) z wykorzystaniem systemu detekcji w paśmie 
0-12kHz przedstawiono na rys. 8. Na wykresie widoczne jest widmo generowane-
go sygnału z częstotliwością podstawową 140Hz i jej harmonicznymi. Po lewej 
stronie widoczne są trzy krzywe. Linie zielona i czerwona oznaczają odpowiednio 
maksymalny i minimalny sygnał wtórny z ostatnich 50 próbek. Linia biała przed-
stawia średnią z sygnałów wtórnych z 50 ostatnich próbek. Jedna próbka jest pomia-
rem po pojedynczym impulsie generowanym przez cewkę nadawczą 
z częstotliwością 140Hz. Wykres po prawej stronie przedstawia sumę uśrednio-
nych 50 próbek dla czasu zanikania 0,7ms i 1,5ms. W przypadku braku obiektów 
przewodzących w zasięgu układu, sumy powinny być bliskie zeru. 
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Rys. 8. Detekcja elektromagnetyczna dla kadłuba małej miny dennej F0,4 h=1,2m (a), 
niemagnetycznego kadłuba Toczek A F0,25 h=0,6m (b), aluminiowej sfery F0,25m (c) 

Docelowo platforma ma być holowana poprzez nawodny pojazd bezzało-
gowy. Odległość między pojazdem a platformą będzie na tyle duża że zaburzenia 
generowane przez pojazd nie wpłyną na skuteczność detekcji obiektów podwodnych 
przez układy sensoryczna zamontowane na platformie holowanej. Rozważa się moż-
liwość wykorzystania do tego celu pojazdu holującego ENDERON (Rys.9). Demon-
strator technologii bezzałogowego pojazdu nawodnego EDREDON został wykona-
ny przez konsorcjum w składzie AMW, PG oraz firma SPORTIS, w ramach 
programu „Bezzałogowa wielowariantowa platforma pływająca dla zabezpieczenia 
działań morskich służb państwowych”, w latach 2009-2011 i jest dalej rozwijany 
w ramach kolejnego projektu finansowanego przez NCBiR w kierunku peryme-
trycznej ochrony i monitoringu morskich portów i obiektów krytycznych. 
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Rys. 9. Bezzałogowy pojazd nawodny EDREDON 

W ramach projektu BURMIN rozważa się również możliwość przeprowa-
dzenia integracji zdalnie sterowanych ładunków wybuchowych TOCZEK z autono-
miczną platformą bezzałogową Sea Otter MkII (Rys.10). 

  
Rys.10. Zwalczanie min dennych z wykorzystaniem APP i ładunku Toczek-M 

Drugim tematem realizowanym w OBR CTM S.A. w ramach UMS EDA 
jest projekt MLM: Modułowy bezzałogowy system trałowy do zwalczania min nie-
kontaktowych. Głównym celem tego projektu jest opracowanie demonstratora tech-
nologii lekkiego, bezzałogowego, modularnego systemu trałowego do zwalczania 
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min. Realizacja zadania obejmować będzie prace analityczne, modelowanie kompu-
terowe, rozwój i integrację źródeł pól fizycznych oraz platform, a także weryfika-
cję systemu podczas prób morskich. System trałowy będzie rozwijany w drodze 
modyfikacji dostępnych w tej dziedzinie rozwiązań technicznych (lekkie źródła 
generujące pola fizyczne). OBR CTM przedstawi demonstrator technologii trału 
generującego stałe i zmienne pola magnetyczne, stałe i zmienne elektryczne, aku-
styczne oraz hydrodynamiczne. Przeprowadzi testy morskie (BREST / Francja) sys-
temu złożonego z bezzałogowego pojazdu zdalnie sterowanego (ESPADON) 
i źródeł trałowych generujących wymienione wcześniej pola fizyczne okrętu. 

Demonstracja systemu będzie opierać się na trzech scenariuszach prowa-
dzenia działań przeciwminowych, odpowiednio dla technik trałowania, tj.: 

− wg parametrów działania zapalników min, 
− wg pól fizycznych ochranianych jednostek, 
− „zagłuszania” zapalników min. 

Postawione zadanie znalezienia parametrów mających zapewnić jak naj-
większą zgodność generowanego przez trał pola magnetycznego z danymi zadanymi 
jest problemem o wysokim stopniu złożoności. Ze względu na konieczność zasto-
sowania złożonych metod optymalizacji, do rozwiązania postawionego problemu 
zdecydowano się wykorzystać specjalistyczny język programowania do obliczeń 
technicznych, jakim jest Matlab. Stworzono funkcję „optymal” zawierającą kom-
pletną procedurę znajdowania parametrów trału magnetycznego (wartości prądów, 
odległości między wzbudnikami, prędkość trałowania). Wartości składowej werty-
kalnej generowanego przez trał są wyznaczane przy pomocy funkcji aproksymują-
cych dane obliczane (przy wykorzystaniu funkcji gęstości prawdopodobieństwa 
w rozkładzie normalnym i funkcji gęstości prawdopodobieństwa w rozkładzie gam-
ma). Minimalizacja jest przeprowadzana przy wykorzystaniu funkcji oprogramowa-
nia Matlab – lsqcurvefit. 
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Rys. 11. Ilustracja wyników optymalizacji 

Dla bardzo dużych jednostek (np. lotniskowiec) trał nie jest w stanie dobrze 
odwzorować pola, gdyż pole to obejmuje duży obszar, a do dyspozycji jest jedynie 
pięć wzbudników. W przypadku, gdy długość okrętu, którego pole jest generowane, 
jest bardzo duża stosuje się inne podejście do problemu. Zastępczo można wygene-
rować pole Bz odpowiadające wartościom pola zadanego, ale na mniejszej długości 
niż rzeczywista długość okrętu. Fizycznie takie pole może być interpretowane 
jako pole okrętu modelowanego, ale poruszającego się z większą prędkością. 
Z punktu widzenia czujników miny skrócenie długości danego obiektu generujące-
go pole, może być interpretowane na równi ze zwiększeniem prędkości obiektu 
o większej długości. Wykorzystano to w procesie optymalizacji parametrów trału. 
Wprowadzony został współczynnik prędkości, którego wartość jest określona jako 
stosunek prędkości okrętu, którego pole jest generowane, do prędkości trału. Zasto-
sowanie tak zdefiniowanego współczynnika pozwala na lepsze odwzorowanie da-
nych pomiarowych dużo większych obiektów. 

W projekcie MLM zbudowany zostanie po raz pierwszy autonomiczny 
system zwalczania min, generujący pola: akustyczne, magnetyczne i elektryczne 
(stałe i zmienne) oraz hydrodynamiczne (rys. 12.). System będzie oprogramowany 
według sygnatur rozpoznanych pól fizycznych okrętu lub rozpoznanych parametrów 
niekontaktowanych urządzeń zapalających min. Natomiast w projekcie BURMIN 
opracowany zostanie wielosensorowy system detekcji, klasyfikacji identyfikacji min 
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zagrzebanych w osadach dennych oraz sposoby ich niszczenia/ neutralizacji z wyko-
rzystaniem platform bezzałogowych. 

 
Rys. 12. Zestaw bezzałogowego modułowego trału bezkontaktowego 

(zmodyfikowana Promienica) 

PROGRAM STRATEGICZNY 

Celem programu pt. „Bezzałogowe Morskie Platformy Nawodne i Podwod-
ne (BMPNiP) wspomagające działania okrętów OPM i platform niededykowanych 
w działaniach przeciwminowych” jest opracowanie technologii i urządzeń niezbęd-
nych do budowy systemu przeciwminowych, autonomicznych platform nawodnych 
i podwodnych, pozwalającego na szybkie i bezpieczne dla ludzi i sprzętu wykony-
wanie zadań. 

Platformy przeznaczone będą do wykrywania, klasyfikacji, identyfikacji, 
neutralizacji i niszczenia min morskich oraz innych obiektów niebezpiecznych 
leżących na dnie, zagrzebanych w osadach dna morskiego, zawieszonych w toni 
wodnej oraz dryfujących, a także zbierania danych środowiskowych niezbędnych 
w wojnie minowej. 

Stosownie do opracowanych scenariuszy operacyjnych konfiguracja syste-
mu MCM (Mine countermeasure) może obejmować różne platformy: Autonomiczną 
platformą nawodną (APN), w wersji: 

− szybkiego rozpoznania sytuacji podwodnej, 
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− identyfikacji wcześniej wykrytych, sklasyfikowanych obiektów minopodob-
nych i niszczenia zidentyfikowanych min lub innych obiektów niebezpiecznych 
(np. torpedy, amunicja artyleryjska dużego kalibru, bomby lotnicze). 

Autonomiczną platformą podwodną (APP), w wersji: 

− przeciwminowej, z wyposażeniem do neutralizacji i niszczenia min mor-
skich oraz innych obiektów niebezpiecznych (APP-PM), 

− rozpoznawczej (APP-R), 
− rozpoznawczej, oceanograficznej (APP-O), do pozyskiwania danych środowi-

skowych, 
− pomocniczej (APP-KN), 
− pomocniczej, manipulacyjnej (APP-M). 

Bardzo istotną częścią programu jest opracowanie nowych lub zmodernizo-
wanych sensorów hydroakustycznych, magnetycznych olfaktometrycznych, opto-
elektronicznych oraz algorytmów, programów komputerowych wspomagających 
proces detekcji i klasyfikacji obiektów podwodnych, a także efektorów do niszcze-
nia/neutralizacji obiektów minopodobnych z wykorzystaniem ładunków wybucho-
wych, kumulacyjnych, skupionych, wysokoenergetycznych oraz miotających do 
niszczenia min zagrzebanych w osadach dennych na różnych głębokościach. Zbada-
ne zostaną również możliwości neutralizacji min morskich za pomocą pól fizycz-
nych generowanych przez odpowiednie wzbudniki umieszczone na platformach 
nawodnych i podwodnych. 

 
Rys. 13. Struktura systemu platform bezzałogowych 

Opracowane zostaną również systemy dowodzenia i zarządzania platforma-
mi obejmujące: 

− badania optymalizacyjne elementów zintegrowanego systemu dowodzenia dzia-
łaniami wieloobiektowego, modułowego, autonomicznego, bezzałogowego 
systemu przeciwminowego i jego integracji z zewnętrznymi systemami dowo-
dzenia, z uwzględnieniem linii komunikacyjnych i urządzeń nawigacyjnych; 
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− badanie metod przetwarzania obrazów telewizyjnych, obrazów skanerów lase-
rowych i obrazów sonarowych pod kątem możliwości automatyzacji procesu 
wykrywania i identyfikacji obiektów minopodobnych przez autonomiczne plat-
formy; 

− opracowanie metodologii identyfikacji obiektów minopodobnych i niebezpiecz-
nych przy wykorzystaniu baz danych, zawierających dane techniczne, graficz-
ne, sonarowe i informacje o polach fizycznych obiektu oraz informacje 
pochodzące z platform przeciwminowych; opracowanie systemu trójwymiaro-
wego zobrazowania obszaru działań i sytuacji hydrologicznej oraz sytuacji tak-
tycznej dla planowania i nadzoru nad działaniem systemu; 

− opracowanie zintegrowanego systemu dowodzenia działaniami wieloobiekto-
wego, modułowego, autonomicznego, bezzałogowego systemu przeciwmino-
wego i jego integracji z zewnętrznymi systemami dowodzenia, 
z uwzględnieniem linii komunikacyjnych i urządzeń nawigacyjnych; opracowa-
nie systemu zbierania danych środowiskowych niezbędnych do prowadzenia 
wojny minowej; 

− opracowanie systemu zasilania informacyjnego Centrum Danych Wojny Mino-
wej (CDWM) oraz pobieranie z Centrum danych przed planowaniem misji; 

− opracowanie systemu monitoringu podwodnego kanałów, nabrzeży w portach 
i bazach morskich oraz wież wiertniczych w aspekcie zagrożenia terrorystycz-
nego. 

Bezzałogowe platformy nawodne i podwodne zostaną zintegrowane stosow-
nie do przyjętych scenariuszy ich wykorzystania: 

− wspomaganie działania okrętów OPM w operacjach przeciwminowych; 
− działania OPM z wykorzystaniem platform niededykowanych; 
− ochrony infrastruktury krytycznej państwa: porty i akweny morskie; 
− ochrony statków handlowych i platform. 

Opracowane i zbudowane w ramach programu strategicznego prototypy sys-
temu bezzałogowych platform morskich poddane zostaną badaniom kwalifikacyj-
nym. 

Różnego rodzaju platformy bezzałogowe eksploatowane już w MW RP oraz 
przewidziane do opracowania w programie strategicznym, w powiązaniu z zaplano-
wanym do budowy niszczycielem min KOROMORAN II przedstawiono na rys. 14. 
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Rys.14. Bezzałogowe platformy w MW RP – dzisiaj i jutro 

ZAKOŃCZENIE 

W procesie transformacji sił OPM MW RP zakłada się, że oprócz planowa-
nych nowych niszczycieli min „Kormoran II” bardzo istotną rolę będą odgrywały 
bezzałogowe morskie platformy nawodne i podwodne wspomagające działania okrę-
tów OPM i platform niededykowanych w działaniach przeciwminowych sterowane 
z jednostek dedykowanych, nie dedykowanych oraz z lokalnych stanowisk dowo-
dzenia na lądzie. 

Istnieje w kraju dostateczny potencjał badawczo rozwojowy i produkcyjny 
zdolny do opracowania platform bezzałogowych spełniających oczekiwania gestora 
MW RP. Już obecnie opracowane przez CTM i PG i produkowane w Polsce 
(przy relatywnie niskich kosztach) zdalnie sterowane pojazdy „Ukwiał” z ładun-
kami „Toczek” do zwalczania min są bardzo dobrze oceniane przez Marynarkę 
Wojenną RP i partnerów z NATO, osiągają wysoką skuteczność, potwierdzoną 
w czasie ćwiczeń na nierozminowanych od czasu II wojny światowej akwenach 
Bałtyku. Należy również odnotować pomyślne zakończenie wdrożenia do produkcji 
pojazdu podwodnego „Głuptak” do niszczenia min. 

Ustanowione konsorcjum do realizacji programu strategicznego nt. „Bez-
załogowe Morskie Platformy Nawodne i Podwodne (BMPNiP) wspomagające dzia-
łania okrętów OPM i platform niededykowanych w działaniach przeciwminowych”, 
poprzedzonego opracowaniem pełnego studium wykonalności, z udziałem CTM, 
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AMW, PG (konsorcjum ma charakter otwarty) posiada wystarczające doświadczenie 
i kompetencje, co w ścisłej współpracy z Gestorem – MW RP pozwoli opraco-
wać i zbudować system platform spełniających jego wymagania na wysokim po-
ziomie odpowiadającym standardom światowym. 

W programie strategicznym wykorzystane zostaną wyniki prac dotychczas 
realizowanych programów rozwojowych finansowanych przez NCBiR oraz badania 
i technologie opracowywane w ramach UMS EDA z udziałem polskich podmiotów, 
co gwarantuje osiągniecie zamierzonego celu, na oczekiwanym przez Gestora wy-
sokim poziomie. Zbudowanie i wprowadzenie na uzbrojenie MW RP bezzałogo-
wych platform morskich wspierających działania okrętów obrony przeciwminowej, 
sterowanych z platform dedykowanych oraz z mobilnych Stanowisk Dowodzenia 
zainstalowanych na platformach niededykowanych lub na lądzie, pozwoli na uzy-
skanie nowych zdolności operacyjnych w zakresie poszukiwania i zwalczania min, 
w szczególności na wodach płytkich, typowych dla strefy odpowiedzialności MW 
RP oraz wykonanie zadań OPM w warunkach planowanego, znaczącego ogranicze-
nia liczby okrętów do zwalczania innych podwodnych min i zagrożeń podwodnych. 
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ABSTRACT: 

Mine countermeasure operations carried out by mine hunting and minesweeping ships in 
shallow and very shallow water zones, that are typical of south Baltic Sea and are under respon-
sibility of Polish Navy, need to be assisted by unmanned surface and underwater platforms. 
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These systems are also very important in countering asymmetric underwater threats. Use of mine 
hunting and mine sweeping ships in waters up to 50 meters deep is burdened with high risk of 
damaging the ship by mine. Therefore tendency to use unmanned platforms in those areas can be 
observed in NATO countries. 

The paper presents current state of research and development programmes and idea of 
Unmanned sea platforms for Mine Countermeasure and asymmetric operations Strategic Pro-
gramme that defines main research and developments works that will lead to designing and build-
ing of new, safe and inexpensive in operation system for searching and countering of mines and 
underwater improvised explosive devices (UIED). 
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M i e c z y s ł a w  G R A B O W S K I ,  P r z e m y s ł a w  P O Z AŃ S K I   
O B R  C e n t r u m  T e c h n i k i  M o r s k i e j  S . A .  

A N A L I Z A  Z A B U R Z EŃ  
H Y D R O A K U S T Y C Z N Y C H  G E N E R O W A N Y C H  
P R Z E Z  N U R K Ó W  W  A S P E K C I E  S Y S T E M Ó W  

D E T E K C J I  Z A G R OŻEŃ  
T E R R O R Y S T Y C Z N Y C H  

STRESZCZENIE 

Realnym zagrożeniem obiektów portowej infrastruktury krytycznej są terrorystyczne gru-
py nurków. Detekcję oraz śledzenie nurków naruszających obszary chronionych akwenów realizu-
je się przede wszystkim za pomocą aktywnych metod hydroakustycznych – sonary typu DDS 
(Diver Detection Sonar). W literaturze są również dostępne informacje o badaniach nad detekcją 
nurków pasywnymi metodami hydroakustycznymi. Generowane przez nurków zaburzenia hydro-
akustyczne charakteryzują się niskimi wartościami poziomów i ich wykrycie jest możliwe tylko, gdy 
znane są sygnatury generowanych zaburzeń. W artykule przedstawiono wyniki badań zaburzeń 
hydroakustycznych generowanych przez nurków wyposażonych w różne typy sprzętu do prowa-
dzenia podwodnych działań dywersyjnych. Wykonano analizę możliwości zastosowania pasyw-
nych metod hydroakustycznych w warunkach poligonowych oraz w zintegrowanych systemach 
ochrony portów. 

Badania realizowano w ramach "Pracy naukowej finansowanej ze środków na naukę 
w latach 2010 – 2012 jako projekt rozwojowy".  

Słowa kluczowe: 
detekcja, zagrożenie terrorystyczne, nurek 

WSTĘP 

Złożone sygnatury fizyczne obiektów podwodnych, stanowiących poten-
cjalne zagrożenie dla elementów morskiej infrastruktury krytycznej, wymagają pro-
jektowania i realizacji systemów detekcji jako architektury multisensorowe. 
Zastosowanie w systemach detekcji sensorów dla kilku różnych pól fizycznych 
zwiększa prawdopodobieństwo wykrycia prób wtargnięcia intruzów w chroniony 
akwen oraz jednocześnie obniża prawdopodobieństwo wszczęcia fałszywego alarmu 
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– informacja o wykryciu niepożądanego obiektu powinna pochodzić z kilku różnego 
typu sensorów. Ze względu na właściwości propagacyjne w ośrodku wodnym, prze-
kładające się na możliwy do osiągnięcia zasięg, podstawowy system obserwacji 
podwodnej stanowią systemy hydroakustyczne. W przypadku obiektów charaktery-
zujących się stosunkowo wysokim poziomem generowanych zaburzeń hydroaku-
stycznych, mogą to być systemy pasywne1. Dla obiektów o niższym poziomie 
wprowadzanego do ośrodka ciśnienia akustycznego stosowane są zwykle systemy 
aktywne2. Pomimo niekorzystnych, z punktu widzenia detekcji pasywnej, sygnatur 
hydroakustycznych takich obiektów jak np. nurek, prowadzone są prace nad możli-
wością uzupełnienia wielosensorowych systemów detekcji zagrożeń ze strony nur-
ków o właśnie taki kanał. Kierunki prac ośrodków naukowych i przemysłowych 
skupiają się przede wszystkim na analizie możliwości zastosowania metod opraco-
wanych do detekcji oraz śledzenia innych obiektów, takich jak jednostki pływające 
czy też ryby. Metody te dotyczyły m.in.: 

− analiz czasowo-częstotliwościowych do detekcji i klasyfikacji obiektów na pod-
stawie dźwięków pochodzących od mechanizmów pokładowych [1] – w tej pra-
cy skupiono się na wykorzystaniu dystrybucji Wigner- Ville’a (WVD oraz 
XWVD) do wykrywania zapłonów w cylindrach silnika; 

− podpasmowa filtracja adaptacyjna oraz metody korelacji wyższych rzędów [8]; 
− porównanie skuteczności detektorów drugiego rzędu lub wyższego rzędu dla 

sygnałów nieustalonych, stosowanych w detekcji sygnałów pochodzących od 
organizmów żywych. 

Wyniki tych prac pokazały, że w przypadku badań nad sygnaturami hydro-
akustycznymi nurków należy stosować inne podejście. Na tej podstawie zapropo-
nowano inne metody badań, dotyczące m.in.: 

− modelowania siły celu na podstawie metody odwzorowania (mapowania) Fo-
uriera [6]; 

− analizy reakcji ryb na dźwięki generowane przez nurków z akwalungami 
z otwartym obiegiem czynnika oddechowego [3]; 

− techniki adaptacyjnego ograniczanie wpływu interferencji i szumów poprzez 
zastosowanie zaawansowanych metod cyfrowego przetwarzania sygnałów np. 
poprzez zastosowanie filtracji dopasowanej, czy też złożonych algorytmów ana-
lizy. 

Uproszczony model akustyczny nurka został przedstawiony w [4]. W mode-
lu tym założono dwie hipotezy. Zgodnie z pierwszą, gdy nurka nie ma w akwenie, 
za pośrednictwem hydrofonu zbierane są próbki sygnałów stanowiących szum 
ośrodka [4]. 



Analiza zaburzeń hydroakustycznych generowanych przez nurków w aspekcie systemów … 

2012 265 

 H1 : y(t) n(t) (1) 

 
gdzie: y(t) – sygnał rejestrowany przez tor hydrofonowy, n(t) – szumy 

ośrodka. 

Z kolei druga hipoteza zakłada, że z chwilą obecności nurka w ośrodku do 
powyższego równania wprowadzany jest czynnik związany z zaburzeniami wpro-
wadzanymi przez obiekt, z uwzględnieniem tłumienia wynikającego z propagacji 
[4]. 

 H 2 : y(t) α(t) s(t)n(t) (2) 

gdzie: α(t) – współczynnik tłumienia w kanale, s(t) – zaburzenie akustyczne 
wprowadzane przez nurka. 

Hipotezy te stanowią punkt wyjściowy do prowadzenia dalszych operacji 
związanych z analizą rejestrowanych sygnałów hydroakustycznych. 

Przytoczone badania i metody skupiały się przede wszystkim na analizie za-
burzeń wynikających ze stosowania akwalungów z otwartym obiegiem powietrza. 
Zrealizowane w ramach projektu badania własne, opisane w dalszej części artykułu, 
również zakładały badania takiej konfiguracji wyposażenia. Dla porównania prowa-
dzono także rejestracje dla aparatów nurkowych z półzamkniętą cyrkulacją czynnika 
oddechowego typu CRABE i z zamkniętą cyrkulacją typu OXY-LUNG. 

METODA BADAŃ 

Badania wykonano w basenie Ośrodka Szkolenia Nurków i Płetwonurków 
WP w Gdyni. Na dnie basenu ustawiono na stojakach dwa hydrofony pomiarowe: 
Bruel & Kjaer typu 8105-V oraz RESON typu TC4032. Schemat stanowiska pomia-
rowego przedstawiono na rys. 1. 
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Rys. 1. Schemat stanowiska pomiarowego 

Hydrofony pomiarowe podłączone były poprzez wzmacniacz pomiarowy 
Nexus do rejestratora–analizatora PULSE. Przed rozpoczęciem badań zarejestrowa-
no tło pomiarów. Następnie rejestrowano zaburzenia hydroakustyczne wytwarzane 
przez nurków wyposażonych w różne aparaty oddechowe i pływających z różnymi 
prędkościami. Zarejestrowane sygnały poddano analizom widmowym i po uwzględ-
nieniu tła pomiarów wyznaczono pasmo częstotliwości zaburzeń hydroakustycznych 
generowanych przez nurków. Dla wyróżnienia szumów nurka zaprojektowano filtry 
cyfrowe. Na tej podstawie określono pasmo częstotliwości szumów własnych 
ośrodka – tło akustyczne. Następnie tą samą operację przeprowadzono dla sygnałów 
rejestrowanych w obecności nurków w basenie. Równocześnie za pomocą dwóch 
kamer umieszczonych w basenie, monitorowano sytuację podwodną. 

WYNIKI BADAŃ 

Badania wykonano w celu określenia zależności wytwarzanych przez nur-
ków zaburzeń hydroakustycznych od rodzaju używanego przez nich sprzętu. Jak już 
wspomniano powyżej, dla porównania analizowano wpływ stosowania aparatów 
z otwartym oraz zamkniętym obiegiem powietrza na sygnatury hydroakustyczne 
nurków, w warunkach zakłóceń panujących w danym ośrodku. W tym przypadku 
głównym źródłem szumów własnych ośrodka był system filtrowania wody oraz inne 
szumy generowane przez otaczające basen zakłady przemysłowe. Wybrane wyniki 
badań przedstawiono na rys. 2 – 7. Wykresy na rys. 2 i 3 są przebiegami czasowymi 
rejestrowanych zaburzeń dla nurka z akwalungiem z otwartym obiegiem czynnika 
oddechowego oraz z półzamkniętym (CRABE). 
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Rys. 2. Przebieg czasowy przed filtracją dla nurka z otwartym obiegiem powietrza. 

 
Rys. 3. Przebieg czasowy przed filtracją dla nurka z półzamkniętym CRABE. 
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Zarejestrowane sygnały poddano analizie FFT. Na rys.4 przedstawiono 
widmo tła pomiarów, a na rys. 5 widmo rejestracji płynącego nurka z akwalungiem 
o otwartym obiegu czynnika oddechowego. Na podstawie tych analiz opracowano 
algorytm cyfrowej filtracji sygnałów. Wyniki sygnałów po procesie filtracji przed-
stawiono na rys. 6 i 7. 

 
Rys. 4. Wykres konturowy analizy widmowej dla tła akustycznego 

 
Rys. 5. Wykres konturowy analizy widmowej dla nurka z otwartym obiegiem powietrza 
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Rys. 6 Przebieg czasowy po filtracji dla nurka z otwartym obiegiem powietrza. 

 
Rys. 7 Przebieg czasowy po filtracji dla nurka z półzamkniętym CRABE. 

Proces filtracji rejestrowanych sygnałów zdecydowanie poprawił odstęp sy-
gnału od szumu, poprawiając dynamikę toru pomiarowego. Filtracja sygnału umoż-
liwiła wyszukanie zaburzeń pochodzących od nurka z tła akustycznego ośrodka 
i poprawiła wartość odstępu sygnału od szumu o ok. od 15 do 20 dB. Na podstawie 
wykonanych badań stwierdzono, że zastosowana metoda nie jest efektywna w przy-
padku akwalungów z półzamkniętym i zamkniętym obiegiem czynnika oddechowe-
go. 
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WNIOSKI 

Z wykonanych badań wynika, że pasywna, hydroakustyczna detekcja nurka 
przy zastosowaniu cyfrowej filtracji sygnałów jest możliwa tylko w przypadku, gdy 
korzysta on z akwalungu typu otwartego. Analiza generowanych szumów wskazuje, 
że rejestrowane są przede wszystkim wydechy nurka. Dla akwanungów z zamknię-
tym obiegiem czynnika oddechowego typu OXY– LUNG i półzamkniętym obie-
giem czynnika oddechowego typu CRABE wytwarzane zaburzenia są trudne do 
zarejestrowania w warunkach spodziewanych zakłóceń (tła pomiarów) w chronio-
nych akwenach. Detekcja w/w nurków pasywną metodą hydroakustyczną wymaga 
bardziej zaawansowanych algorytmów przetwarzania sygnałów niż zastosowana 
w niniejszych pomiarach. 

Metody pasywnej detekcji obiektów podwodnej dywersji są metodami bar-
dziej „dyskretnymi” niż metody aktywne. Nie generują one sygnałów sondujących i 
nie są wykrywane przez indywidualne urządzenia detekcji systemów monitoringu 
podwodnego. Z tego względu celowe są dalsze prace nad udoskonalaniem pasyw-
nych, hydroakustycznych metod detekcji pod kątem zastosowania ich w systemach 
nadzoru morskiej infrastruktury krytycznej.  
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k m d r  d r  K r z y s z t o f  L I GĘZ A  
A k a d e m i a  M a r y n a r k i  W o j e n n e j  

B E Z P I E C Z EŃS T W O  O B S Z A R Ó W  M O R S K I C H  
Z W A L C Z A N I E  O K RĘT Ó W  P O D W O D N Y C H  

STRESZCZENIE  

Zasadniczym celem działań zwalczania okrętów podwodnych jest niedopuszczenie do 
efektywnego użycia okrętów podwodnych przeciwnika na teatrze działań. Efektywne planowanie 
i prowadzenie działań z zakresu zwalczania okrętów podwodnych zależy od stosowania zasad 
wspólnych dla wszystkich form prowadzenia działań bojowych. Jakkolwiek, charakter okrętów 
podwodnych, szeroki wachlarz ich typów, warunki środowiska, w którym prowadzą one działania, 
wymagają przestrzegania wielu specjalnych zasad.  

Słowa kluczowe: 
bezpieczeństwo morskie państwa, zwalczanie okrętów podwodnych 

WSTĘP 

Istota działań bojowych sił zwalczania okrętów podwodnych (ZOP) prowa-
dzonych na morskim obszarze działań, według jednolitego zamiaru i planu, polega 
na zespoleniu wysiłku tych sił w odniesieniu do czasu i miejsca prowadzenia poszu-
kiwania, śledzenia i niszczenia okrętów podwodnych (OOP). Główny cel działań 
różnorodnych sił ZOP (antisubmarine warfare - ASW) przeciwko okrętom podwod-
nym, obejmuje uniemożliwienie lub utrudnienie im wykonania skutecznych ataków 
rakietowych i torpedowych na okręty i statki (transportowce) przebywające na mo-
rzu lub portach i bazach oraz utrudnienie prowadzenia rozpoznania, stawiania min 
i wysadzania sił i środków dywersji podwodnej. Dla osiągnięcia powyższego celu 
siły ZOP mogą być przeznaczone do następujących zadań: poszukiwania, śledzenia 
lub zniszczenia okrętu podwodnego w morzu; zapewnienia bezpieczeństwa 
i terminowości żeglugi na liniach komunikacji morskiej; ochrony obiektów brzego-
wych przed atakami okrętów podwodnych oraz sił i środków dywersji podwodnej; 
ochrony wód terytorialnych przed przenikaniem okrętów podwodnych; wyparcia 
okrętów podwodnych z określonego rejony (wykrycie i odstraszenie)1. 
                                                 
1 NO-07-A045:2012, Procedury działań morskich – Zwalczanie okrętów podwodnych, s. 19. 
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W czasie kryzysu i wojny utworzone jednostki/grupy zadaniowe (TG/TU)2 
sił ZOP powinny prowadzić działania w najbardziej prawdopodobnych rejonach 
działania OOP przeciwnika, na trasach ich rozwijania oraz na podejściach do punk-
tów bazowania własnych sił.  

Podstawowy skład zespołów/grup taktycznych sił ZOP, stanowią siły okrę-
towe (niszczyciele, fregaty lub korwety) oraz statki powietrzne (śmigłowce i samo-
loty sił morskich oraz bezzałogowe aparaty latające), wyposażone w odpowiednie 
środki obserwacji podwodnej i nawodnej oraz w uzbrojenie torpedowe i bombowe, 
pławy hydroakustyczne, detektory pola magnetycznego oraz inny sprzęt i środki 
specjalistyczne umożliwiające efektywne poszukiwanie, śledzenie i niszczenie OOP 
przeciwnika. Sposoby działania utworzonych zespołów/grup taktycznych sił ZOP 
powinny determinować ich możliwości taktyczne, możliwe sposoby działań OOP 
przeciwnika oraz warunki hydrograficzne i hydrometeorologiczne rejonu działań. 

W ramach działalności operacyjnej siły ZOP prowadzą następujące rodzaje 
działań: 

− służbę dozorową – pełnioną na rubieżach lub w rejonach na prawdopodobnych 
kierunkach rozwijania sił morskich innych państw oraz w pasach (sektorach) 
najintensywniejszego ruchu żeglugowego; 

− patrolowanie – prowadzone w określonych rejonach lub po wyznaczonych tra-
sach w celu rozpoznania sytuacji oraz wykrycia i identyfikacji OOP; 

− poszukiwanie na wezwanie – prowadzone doraźnie w ograniczonym rejonie 
w celu identyfikacji lub potwierdzenia informacji o wykrytych OOP innymi 
środkami; 

− dyżur bojowy – pełniony przez okręty, samoloty i śmigłowce w ustalonej goto-
wości do wyjścia (wylotu) w celu wykonywania zadań. 

SIŁY ZWALCZANIA OKRĘTÓW PODWODNYCH 

Prowadzenie działań przeciwko okrętom podwodnym, stanowi współcze-
śnie jedno z najbardziej złożonych zadań marynarki wojennej i wymaga zaangażo-
wania znacznej ilości sił i środków. Wielowymiarowy charakter walki ze okrętami 
podwodnymi, wymaga skoordynowanego użycia różnorodnych sił ZOP w powiąza-
niu z szerokim wykorzystaniem stacjonarnych środków obserwacji podwodnej oraz 
pozycyjnych środków zagrodzenia, w takiej kombinacji i wariantach, która pozwoli 
uzyskać maksymalnie możliwą ich skuteczność w rejonach działań bojowych. 
W ramach działań związanych z obroną przed okrętami podwodnymi główny wysi-
łek sił ZOP powinien być skupiony na prawdopodobnych pozycjach (rejonach), 

                                                 
2 DD/3.1, Prowadzenie Operacji przez Marynarkę Wojenną, Szt.Gen.WP, DMW, Gdynia 2010 
s. 23. 
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z których OOP przeciwnika są w stanie skutecznie użyć swoje uzbrojenie przeciwko 
bronionym obiektom.  

Działania z zakresu zwalczania okrętów podwodnych powinny być prowa-
dzone przez: 

1. okręty nawodne; 
2. okręty podwodne; 
3. statki powietrzne: 

− samoloty patrolowania morskiego (zwalczania okrętów podwodnych); 
− śmigłowce; 
− bezzałogowe aparaty latające; 

4. środki obserwacji podwodnej; 
5. pozycyjne środki zagrodowe3. 

Tabela 1. Porównanie sił zwalczania okrętów podwodnych.  

Siły Możliwości Ograniczenia Optymalne  
użycie 

Samoloty patro-
lowania mor-

skiego  

duża prędkość, zaskoczenie, 
wysoka autonomiczność oraz 

wydajności poszukiwania, niska 
podatność na ataki OP. 

czas wykonywania zadania, 
nieduże zasięgi wykrywania 

akustycznego. 

duży obszar po-
szukiwania przy 

użyciu specjalnych 
środków wykry-

wania OP. 

Śmigłowce ZOP  

szybkość oddziaływania, działa-
nia w zespole, wysoka wydajno-

ści poszukiwania, niska 
podatność na ataki OP. 

czas wykonania zadania. wielokrotne  
użycie. 

Fregata, nisz-
czyciel bez 

holowanej stacji 
hydroakustycz-

nej  

duża dzielność okrętu,  
środki dowodzenia i kontroli, 

nosiciel śmigłowców. 

mała prędkość okrętu, po-
datność na ataki torpedowe, 

mała wydajność działań 
ZOP. 

defensywne dzia-
łania ZOP. 

Fregata  
z holowaną 

stacją hydroaku-
styczną  

duża dzielność okrętu,  
środki dowodzenia i kontroli, 

nosiciel śmigłowców, wyposażo-
ny w pasywną stację hydroaku-

styczną. 

mała prędkość okrętu,  
podatność na ataki torpedo-

we. 

systematyczne 
działania ZOP. 

Uderzeniowy 
okręt podwodny 

z napędem 
atomowym  

duża dzielność okrętu, prowadzi 
działania w tym samym środowi-

sku co przeciwnik. 

okresowa łączność 
z okrętem. 

otwarte akweny 
działania. 

Okręt podwod-
ny, ogólnie  

duża dzielność okrętu, prowadzi 
działania w tym samym środowi-

sku co przeciwnik. 

okresowa łączność 
z okrętem, mała prędkość 

jednostki, konieczność 
uzupełniania zapasów. 

działania ZOP 
w stałych  
rejonach  

patrolowania. 
Źródło:NO-07-A045:2012, Procedury działań morskich. Zwalczanie okrętów podwodnych, s. 22. 

                                                 
3 Miecznikowski R., Taktyka zwalczania okrętów podwodnych. Cz. I. Podstawy taktyki zwalcza-
nia okrętów podwodnych, WSMW, Gdynia 1981, s. 19. 
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Przy organizowaniu systemu obrony przed okrętami podwodnymi (OPOP), 
wskazane jest planowanie w szerokim zakresie wykorzystania stacjonarnych środ-
ków obserwacji podwodnej i pozycyjnych środków zagrodowych. Pozwala to na 
osiągnięcie wysokiej skuteczności działań w zakresie OPOP przy jednoczesnym 
wysoce ekonomicznym użyciu manewrowych sił ZOP. Manewrowe siły ZOP po-
winny bowiem być wykorzystywane tylko wówczas i w tych rejonach, w których 
niemożliwe jest wykorzystanie stacjonarnych środków obserwacji podwodnej i po-
zycyjnych środków zagrodowych lub wtedy, gdy środki te nie zapewniają oczeki-
wanej skuteczności wykrycia i zniszczenia OOP oraz sił i środków dywersji 
podwodnej (SŚDP) przeciwnika4.  

Użycie stacjonarnych środków obserwacji podwodnej i pozycyjnych środ-
ków zagrodowych pozwala zorganizować stały i długotrwale funkcjonujący system, 
który we współdziałaniu nawet z ograniczonym składem różnorodnych sił ZOP jest 
w stanie zapewnić skuteczne zwalczanie OOP przeciwnika w obszernych rejonach 
mórz i oceanów.  

Wspólną cechą instalowanych stacjonarnych systemów monitorujących sy-
tuację podwodną jest wieloźródłowość i szczegółowość rozwiązań technicznych. 
Przejawia się ona w tym, że wykrywanie i lokalizacja potencjalnych zagrożeń od-
bywa się na drodze współbieżnej analizy w czasie rzeczywistym różnorodnych sy-
gnałów: hydroakustycznych, magnetycznych, termowizyjnych itp. W tym 
przypadku manewrowe siły ZOP mogą działać klasycznym sposobem poszukiwani 
na wezwanie, według danych, uzyskanych od stacjonarnych środków obserwacji, 
a następnie śledzić lub niszczyć wykryte OOP przeciwnika. Do stacjonarnych środ-
ków obserwacji podwodnej należą kotwiczne PRHA, brzegowe stacje hydroaku-
styczne i stacje magnetyczne. Stałą lub okresową kontrolą pracy ww. środków 
prowadzi się z posterunków brzegowych lub okrętowych5. Skuteczność użycia sta-
cjonarnych środków obserwacji podwodnej (brzegowe stacje hydroakustyczne 
i kotwiczne PRHA) determinowana jest przez wiele czynników, spośród nich naj-
większy wpływ wywierają warunki hydrologiczne w rejonie ich postawienia. Sku-
teczność działania brzegowych stacji magnetycznych zależy głównie od natężenia 
pola magnetycznego, wytwarzanego przez okręt podwodny, a także od różnego ro-
dzaju naturalnych zaburzeń magnetycznych w miejscu ułożenia pętli indukcyjnej. 

Stacjonarne środki obserwacji podwodnej powinny być wykorzystywane 
w ścisłym powiązaniu z pozycyjnymi środkami zagrodzenia, do których zaliczamy 
miny morskie, ciężkie i lekkie sieci przeciwko okrętom podwodnym oraz sieci prze-
ciwtorpedowe. Na skuteczność bojowego użycia pozycyjnych środków zagrodzenia 
wpływ wywierają parametry taktyczno-techniczne tych środków jak również para-
metry obiektu zwalczania. Do zasadniczych parametrów taktyczno-technicznych 
sieci zaliczamy: minimalną i maksymalną głębokość stawiania, wymiary segmentu, 
wielkość pionowej warstwy przykrycia, czas żywotności bojowej. Sieci przeciwko 
                                                 
4 W.J.R. Garner, Anti-Submarine Warfare, London 1996, s. 34. 
5 R. Miecznikowski, op.cit, s. 31. 
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okrętom podwodnym6 mogą być stawiane na głębokościach od 30 do 300 m i po-
krywają warstwę pionowa do 100 m. W celu zagrodzenia wyznaczonego rejonu 
sieci układa się oddzielnymi segmentami o różnej szerokości. Dla podniesienia sku-
teczności użycia sieci pozycyjne uzbraja się w miny i specjalne ładunki wybuchowe. 

Sieci przeciwtorpedowe wykorzystywane są często jako uzupełnienie nie-
których pozycyjnych środków przeciwko okrętom podwodnym, a także jako sku-
teczny środek indywidualnej ochrony wartościowych jednostek pływających 
stojących na redach i kotwicowiskach oraz w celu zagrodzenia wejść do awanpor-
tów, zatok i bezpośrednich podejść do szczególnie ważnych obiektów. Stawia się je 
z zamiarem utrudnienia działań SŚDP nieprzepuszczenia torped, wystrzelonych 
z OP przeciwnika do bronionych obiektów7. 

We współczesnych warunkach prowadzenia działań bojowych przeciwko 
OOP, powinny być wykorzystywane miny specjalnie skonstruowane przeciwko nim 
oraz miny przeznaczone do niszczenia okrętów nawodnych. Miny przeciwko okrę-
tom nawodnym należy wykorzystywać w celu uniemożliwienia lub maksymalnego 
utrudnienia sforsowania zagrody przez OOP w położeniu nawodnym (peryskopo-
wym) lub w rejonach o małej głębokości morza. Miny mogą być stawiane w czasie 
działań bojowych lub bezpośrednio przed ich rozpoczęciem. Zagrody minowe prze-
ciwko OOP należy stawiać tak, aby nie ograniczały one działań własnych i sojuszni-
czych sił ZOP oraz nie zagrażały bezpieczeństwu pływania własnych okrętów 
(transportowców) w strefie obrony MW, a jednocześnie zapewniały duże prawdo-
podobieństwo zniszczenia OOP przeciwnika8. 

Za najbardziej efektywny system ZOP w ramach OPOP uważa się taki, 
w ramach którego manewrowe siły ZOP prowadzą poszukiwanie i śledzenie oraz 
niszczą OOP i SŚDP przeciwnika na podstawie informacji uzyskiwanej od stacjo-
narnych środków obserwacji podwodnej i urządzeń sygnałowych sprzężonych 
z pozycyjnymi środkami zagrodowych. 

Do ogólnych zasad użycia sił ZOP należy zaliczyć: 

− skupianie głównego wysiłku sił ZOP w tych rejonach, w których ustalono obec-
ność OP przeciwnika; 

− prowadzenie działań bojowych w składzie grup poszukująco-uderzeniowych 
(GPU) w szykach zapewniających największą wydajność poszukiwania i szy-
kach śledzenia zapewniających pewne śledzenie OP oraz zniszczenie go w jak 
najkrótszym czasie; 

                                                 
6 Sieci pozycyjne przeciwko okrętom podwodnym występują w wariancie ciężkim (całkowita 
długość sieci ok. 250 m, max. głębokość stawiania do 300 m) oraz lekkim (całkowita długość ok. 
180 m, max. głębokość stawiania do 130 m). 
7 Ibidem, s. 31. 
8 Ibidem, s. 37. 
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− masowe wykorzystanie sił i środków ZOP dla rozeznania sytuacji podwodnej, 
z reguły, na początku poszukiwania w okresie zagrożenia wojennego lub w in-
nych momentach uzasadnionych sytuacją taktyczną; 

− koordynacja działań GPU według czasu, rejonu i kierunku w celu utrudnienia 
uchylenia się OP przed wykryciem oraz skoncentrowanie wysiłku sił ZOP pod-
czas śledzenia i niszczenia; 

− prowadzenie skoordynowanych wspólnych działań OGU w powiązaniu z szero-
kim wykorzystaniem stacjonarnych środków obserwacji podwodnej i pozycyj-
nych środków zagrodzenia; 

− szybkie i skryte rozwijanie GPU do rejonów działań z jednoczesnym prowadze-
niem działań demonstracyjnych, w celu ukrycia zamiaru wykonania zadania; 

− wykorzystanie GPU z wysoką wydajnością do poszukiwania w wyznaczonych 
rejonach a GPU z niska wydajnością do realizacji zadań na rubieżach ZOP; 

− dążenie do zniszczenia OP przeciwnika przed wykonaniem przez niego wła-
snych zadań; 

− skuteczne zabezpieczenie bojowe sil ZOP, głównie w zakresie wszystkich ro-
dzajów obrony w rejonach poszukiwania i śledzenia OP przeciwnika9. 

CHARAKTERYSTYKA DZIAŁAŃ BOJOWYCH SIŁ ZOP 

Działania grupy zadaniowej charakteryzują się centralnym planowaniem 
i oceną informacji z zakresu ZOP oraz realizacją prowadzoną w oparciu o niższe 
szczeble dowodzenia. Dowódca odpowiedzialny za zwalczanie okrętów podwod-
nych (antisubmarine warfare commander - ASWC) powinien zaplanować 
i skoordynować wykorzystanie przydzielonych do realizacji zadań środków. ASWC 
powinien także ocenić posiadaną informację o sytuacji podwodnej uzyskaną przez 
siły ZOP i wykorzystać ją do kierowania działaniami sił ZOP, doradzania przełożo-
nym i rozpowszechnia informacji o sytuacji ZOP do pozostałych grup zadaniowych.  

Na taktykę działania sił ZOP mają wpływ następujące czynniki: 

− okręt podwodny prowadząc działania pod powierzchnią morza, posiada wysoką 
manewrowość pozwalającą na szybką zmianę prędkości, kursu i głębokości za-
nurzenia, co czyni z niego trudny do wykrycia, uchylający się cel; 

− pozycja okrętu podwodnego może być znana tylko po wystąpieniu nagłego za-
grożenia z jego strony lub po przeprowadzonym przez niego ataku; 

− dowódca odpowiedzialny za zwalczanie okrętów podwodnych może być daleko 
od określonego rejonu działań, jednak poprzez odpowiedni szczebel dowodzenia 
siłami jego odpowiedzialność jest przekazana na niższe szczeble dowodzenia; 

                                                 
9 Ibidem, s. 35-36. 
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− dowódcy wydzielonych sił ochrony do prowadzenia określonych akcji w czasie 
działań ZOP i/lub dowódcy rejonu działań powinni być odpowiedzialni za koor-
dynowania działań sił ZOP w szerokim zakresie; 

− zasadniczymi instrumentami wykrywania i lokalizacji są środki wykrywania 
hydroakustycznego, zarówno dla sił ZOP jak i okrętów podwodnych przeciwni-
ka; 

− zasięgi wykrywania i przeciwdziałania hydroakustycznego są zmienne i zależne 
od wielu czynników; 

− śmigłowce i samoloty patrolowania morskiego nie są narażone na ataki zanu-
rzonych okrętów podwodnych, jednak należy się liczyć z możliwością użycia 
przez okręty podwodne rakiet przeciwlotniczych do bezpośredniej obrony10. 

Poszukiwanie okrętów podwodnych przez siły ZOP jest to zorganizowane 
przeszukanie środowiska wodnego w celu wykrycia okrętów podwodnych i ich 
zniszczenia lub przystąpienia do ich śledzenia. Poszukiwanie okrętów podwodnych, 
siły ZOP mogą prowadzić w następujących szykach: 

− szyk czołowy; 
− szyk odwróconego klina; 
− szyk namiaru11. 

Szyki poszukiwania grupy taktycznej mogą być zwarte i rozwarte. Szyk 
zwarty jest to taki szyk, w którym odległości między sąsiednimi okrętami ZOP są 
równe lub mniejsze od podwójnego skutecznego zasięgu stacji hydroakustycznej, 
a rozwarty, gdy odległości te są większe od podwójnego zasięgu tych stacji. Najbar-
dziej racjonalna wielkość odległości między okrętami przy poszukiwaniu w szykach 
rozwartych zawarta jest w przedziale 2,5 – 3,0 zasięgu działania stacji hydroaku-
stycznej. 

W największym stopniu przedstawionym wyżej wymaganiom odpowiada 
czołowy szyk poszukiwania, dlatego też jest on najczęściej stosowany. Szyk czoło-
wy z wysuniętymi do przodu okrętami skrajnymi i szyk odwróconego klina znacznie 
utrudniają okrętowi podwodnemu wyjście z pasa poszukiwania grupy poszukująco-
uderzeniowej (GPU). Okręt podwodny ma bowiem dużą trudność z określeniem 
rodzaju szyku poszukiwania. Szyk odwróconego klina stosuje się, z reguły, gdy 
GPU składa się z trzech okrętów ZOP, a szyk z wysuniętymi okrętami skrajnymi do 
przodu - kiedy w składzie GPU są - cztery i więcej okrętów ZOP. Szyk namiaru 
stosuje się najczęściej przy poszukiwaniu na rubieży. 

Jeżeli w szyku poszukiwania działania prowadzą okręty różnych typów ze 
stacjami hydroakustycznymi o różnych zasięgach działania, to na skrzydłach szyku 
umieszcza się okręty o większym zasięgu działania stacji. 

                                                 
10 NO-07-A045:2012, op. cit, s. 19. 
11 R. Miecznikowski, op.cit, s. 41. 
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Podczas długotrwałego poszukiwania należy zmieniać rodzaj szyku poszu-
kiwania GPU i tym samym utrudnić uchylanie się okrętu podwodnego przeciwnika. 

Szyk poszukiwania powinien zapewnić: 

− osiągnięcie największej wydajności poszukiwania poprzez dobór wysokiej 
prędkości poszukiwania, odpowiednich odległości między okrętami i utrudnie-
nie uchylenia się okrętu podwodnego przeciwnika; 

− możliwość ataku na wykryty okręt podwodny w najkrótszym czasie jednocze-
śnie przez kilka okrętów grupy lub szybkiego przeformowania w szyk śledzenia; 

− proste i niezawodne dowodzenie okrętami, a także wszystkie rodzaje obrony 
GPU. 

Formowanie szyków poszukiwania przez okręty ZOP przeprowadza się 
zgodnie z przepisami manewrowo-sygnałowymi marynarki wojennej, najczęściej 
sposobami jednoczesnego zwrotu, kolejnych zwrotów i zajęcia wyznaczonej pozycji 
w najkrótszym czasie. W sytuacji, kiedy należy zapewnić ciągłość poszukiwania, 
zmianę kursu GPU wykonuje się sposobem zwrotu poszukiwania. 

Pojedyncze jednostki, w trakcie prowadzenia działań, powinny stosować 
przyjęte zasady taktyki i procedury oraz efektywnie wykorzystywać technikę do 
realizacji zadań stawianych przez ASWC, i funkcji dowodzenia na obszarze działań 
(scene of action commander - SAC) kiedy taka zostanie mu przydzielona.  

Efektywne prowadzenie skoordynowanych działań ZOP wymaga: 

− załóg wyszkolonych i doświadczonych w działaniach (różnorodnych sił); 
− wiedzy o możliwościach i ograniczeniach platform, które tworzą grupy taktycz-

ne oraz szkolenie w ich taktycznym wykorzystaniu; 
− efektywnej łączności dwustronnej; 
− zdolności do natychmiastowego zobrazowania, analizy, rozpowszechniania in-

formacji pola walki; 
− gruntownej znajomości zagrożenia; 
− gruntownej znajomość środowiska w rejonie zainteresowania (area of interest 

AOI). 

Każde działanie ZOP jest niepowtarzalne i wymaga planów oraz procedur 
opracowanych dla tych działań. Proces planowania powinien uwzględniać następu-
jące elementy: 

− możliwości, ograniczenia i zamiar użycia okrętów podwodnych przeciwnika; 
− warunki środowiska; 
− zadanie grupy i specyficzne cele ZOP; 
− dostępność własnych sił i ich możliwości oraz ograniczenia. 

Po analizie tych informacji, ASWC powinien określić warianty prowadzenia 
działań (np. poszukiwanie ZOP, uchylanie się od zagrożenia sił ZOP), ocenić wady 
i zalety każdej opcji oraz dokonać wyboru te która gwarantuje wykonanie 
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z najwyższym prawdopodobieństwem otrzymanego zadania12. Koordynacja wspól-
nych działań bojowych różnorodnych grup, z jednoczesnym wykorzystaniem 
(w szerokim zakresie) stacjonarnych środków obserwacji podwodnej, stanowi pod-
stawową zasadę działalności bojowej sił ZOP.  

 

 
 

Rys. 1. Proces zwalczania okrętów podwodnych przez grupę zadaniową (TG ZOP) 
Źródło:NO-07-A045:2012, Procedury działań morskich. Zwalczanie okrętów podwodnych, s. 22. 

                                                 
12 Ibidem, s. 52. 
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Wspólne działania sił ZOP są skuteczniejsze, ponieważ pozwalają w pełni 
wyzyskać możliwości bojowe tych sił i tym samym kompensować właściwości 
ujemne jednego rodzaju sił dodatnimi właściwościami innych rodzajów sił. Przy 
tym jednak, należy mieć na uwadze, że organizowanie wspólnych działań bojowych 
różnorodnych sił ZOP jest celowe wówczas, kiedy istnieją obiektywne warunki 
osiągnięcia większej ogólnej skuteczności ich działań niż jednorodnych sił ZOP. 
Dlatego też, w procesie planowania i organizowania działań różnorodnych sił 
i środków ZOP należy szczególnie wnikliwie dokonywać oceny możliwości bojo-
wych OP przeciwnika, własnych sił i środków ZOP oraz warunków fizyczno-
geograficznych rejonu, w którym przeciwstawne strony będą wykonywać swoje 
zadania.  

Prowadzenie wspólnych działań wymaga posiadania odpowiednich środków 
łączności taktycznego współdziałania. Obecnie w szerokim zakresie mogą być orga-
nizowane wspólne działania okrętów nawodnych ZOP i lotnictwa ZOP (samoloty 
i śmigłowce). Trudniej jest natomiast organizować wspólne działania tych sił 
z okrętami podwodnymi ZOP. 

Działania sił ZOP w rejonie prowadzone są zwykle przez jednostki prowa-
dzące działania samodzielnie. Takie działania podejmowane są w rejonach geogra-
ficznych, przez które mogą przechodzić lub wykonywać patrolowanie okręty 
podwodne przeciwnika. Obszary mogą być powiązane z ochroną własnych sił mor-
skich zamierzających wejść w określony rejon, lub z zabezpieczeniem głębi obrony 
sił własnych. Poszukiwanie ZOP polega na metodycznym ograniczeniu wielkości 
rejonu niepewności przebywania okrętu podwodnego przeciwnika.  

Plany poszukiwania ZOP powinny wykazać dla każdej platformy ZOP jej 
możliwości w stosunku do zagrożenia w środowisku, które charakteryzuje rejon 
działań. Planowanie poszukiwania jest powtarzającym się procesem z pomocą któ-
rego ASWC powinien rozwijać i aktualizować plan poszukiwania, zadania jednostek 
ZOP, szacować informacje z poszukiwania, ustalać wiarygodność rezultatów poszu-
kiwania oraz ponownie oceniać i uaktualniać plan poszukiwania. 

Skupienie głównego wysiłku sił ZOP, w prawdopodobnych rejonach działań 
OP przeciwnika, ma istotne znaczenie w zakresie ekonomii sił. Wybór zaś konkret-
nych rejonów poszukiwania OP powinien opierać się na danych z rozpoznania 
i wynikać z dokładnej oceny sytuacji i przewidywanych (planowanych) działań ma-
rynarki wojennej. W celu uzyskania informacji o aktualnej sytuacji podwodnej 
w rejonie działań oraz innych ważnych pod względem taktyczno-operacyjnym rejo-
nach morza prowadzi się systematyczne poszukiwanie OP. Poszukiwanie to nazywa 
się kontrolnym i jest prowadzone według specjalnego grafiku (planu) lub też doraź-
nie, zależnie od potrzeb. Poszukiwanie należy rozpoczynać się od rejonów, 
w których prawdopodobieństwo obecności okrętów podwodnych jest wyższe. 

Poszukiwanie w wyznaczonym rejonie (poszukiwanie kontrolne) ma na celu 
wykrycie lub stwierdzenie nieobecności OP przeciwnika w określonym rejonie mo-
rza. Przez wyznaczony rejon poszukiwania należy rozumieć ściśle określoną część 
morza, wydzieloną do działań bojowych sił ZOP. Wyznaczony rejon poszukiwania 
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powinien posiadać kształt prostokąta lub kwadratu. Może on być podzielony na 
części lub pasy. Poszukiwanie w wyznaczonym rejonie należy prowadzić w sytuacji, 
kiedy lokalizacja OP jest niedokładna lub w ogóle jej brak, lecz istnieją uzasadnione 
faktycznie przesłanki, że może on przebywać w tym rejonie. W tym przypadku sta-
wia się hipotezę o jednakowo prawdopodobnym rozkładzie lokalizacji OP 
w dowolnym punkcie wyznaczonego rejonu. Stąd, najbardziej racjonalny sposób 
poszukiwania w wyznaczonym rejonie, sprowadza się do równomiernego przeszu-
kiwania środkami obserwacji podwodnej całej jego powierzchni. Poszukiwanie 
w wyznaczonym rejonie jest najczęściej stosowanym rodzajem poszukiwania, bo-
wiem w praktyce lokalizacja działań OP przeciwnika znana jest z reguły jedynie 
w przybliżeniu. 

Poszukiwanie na rubieży (na linii dozoru) polega na systematycznym prze-
szukiwaniu wyznaczonego pasa morza (oceanu) w celu wykrycia OP przechodzą-
cych przez tę rubież (linię dozoru). Ten rodzaj poszukiwania należy prowadzić, 
kiedy ma podstawie oceny sytuacji przewiduje się możliwość przejścia OP przeciw-
nika przez określoną rubież (linię dozoru). Rubież ZOP powinna przebiegać przez 
wąskie przejścia (cieśniny) i na prawdopodobnych trasach rozwijania OP przeciw-
nika do rejonów patrolowania bojowego lub rejonów działań bojowych. Długotrwa-
łość prowadzenia nieprzerwanego poszukiwania na rubieży zależy od konkretnej 
sytuacji na akwenie działań i determinowana jest w zasadzie czasem, w ciągu które-
go jest możliwe przejście OP przeciwnika przez damą rubież. 

Przy tym rodzaju poszukiwania ASWC powinien przyjąć następującą hipo-
tezę: znamy z dostateczną dokładnością pas prawdopodobnych lub ustalonych kur-
sów przejścia OP przeciwnika przez określoną rubież. Stąd, najbardziej racjonalny 
sposób poszukiwania na rubieży sprowadza się do ciągłego przeszukiwania środka-
mi obserwacji podwodnej całej szerokości pasa prawdopodobnych kursów przejścia 
OP przeciwnika. Przy tym siły ZOP, zawczasu rozwinięte na rubieży, mogą manew-
rować na jednej lub kilku liniach wzajemnie równoległych.  

Do poszukiwania na rubieży należy z zasady wykorzystywać wszystkie ro-
dzaje sił ZOP (w tym również siły ZOP charakteryzujące się małą wydajnością), 
w powiązaniu ze stacjonarnymi środkami obserwacji podwodnej. 

Poszukiwanie na wezwanie powinno polegać na przeszukaniu (przez doraź-
nie wezwane siły ZOP) określonego rejonu morza, w którym pierwotnie wykryto 
OP przez inne siły lub środki, lecz kontakt z nim utracono. Ten rodzaj poszukiwania 
prowadzi się w celu wtórnego wykrycia OP przez siły ZOP wezwane do rejonu utra-
ty kontaktu. Poszukiwanie na wezwanie rozpoczyna się po upływie pewnego czasu 
od utraty kontaktu, niezbędnego na przekazanie sygnału siłom ZOP i ich rozwinię-
cie. Czas ten należy nazywać czasem martwym (lub czasem opóźnienia).  

Wysiłek poszukiwania powinien być oceniany nieprzerwanie, dla zapew-
nienia pewności negatywnych rezultatów poszukiwania (braku uzyskania kontaktu), 
powodując zmniejszenie (poprzez eliminacje) AOU, w którym znajduje się cel. 

Rezultatem skutecznego poszukiwania jest uzyskanie przez siły ZOP kon-
taktu z okrętem podwodnym. Każdy kontakt z wykrytym obiektem podwodnym 
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powinien być wstępnie klasyfikowany przez wykrywającą jednostkę. Końcowa kla-
syfikacja, określana przez ASWC, zwykle wymaga potwierdzenia przez dodatkowy 
sensor, zwiększający prawdopodobieństwo właściwej oceny zarejestrowanych pól 
fizycznych obiektu, który znalazł się w strefie zasięgu danego środka obserwacji 
oraz dający podstawy uznania kontaktu jako fałszywy i odrzucenia poziomu oceny 
wykrytego obiektu podwodnego, jako kontakt nie okręt podwodny (NONSUB). 
Podczas potwierdzenia detekcji, należy oceniać kontakt całościowo, szczególnie 
w zakresie precyzyjnej lokalizacji kontaktu13.  

W czasie pokoju, w sytuacjach kryzysowych siły ZOP nie będą miały zgody 
do atakowania potencjalnie wrogiego okrętu podwodnego. Będzie to wymuszać na 
ASWC podjęcie śledzenia prawdopodobnego/pewnego okrętu podwodnego 
(PROBSUB/CERTSUB). Mały zasięg wykrycia i względnie zaangażowanie kilku 
jednostek śledzących może spowodować komplikację w organizacji działalności sił 
ZOP podczas śledzenia. Dodatkowo, wyznaczenie jednostek ZOP do śledzenia okrę-
tu podwodnego eliminuje ich udział w  ogólnym wysiłku ugrupowania na rzecz 
prowadzonego poszukiwania.  

Kiedy użycie uzbrojenia jest autoryzowane, ASWC powinien polecić SAC 
zaatakować cel i powinien, jeśli potrzeba, przydzielić dodatkowe platformy ataku 
ZOP celem nękania OP przeciwnika. Jako część ogólnego procesu planowania, 
wcześniej powinny być zaplanowane warianty działania, które opisują natychmia-
stowe użycie uzbrojenia (URGENT) (tzn. samoobrona) lub z przygotowaniem (DE-
LIBERATE) (np. atak) w sytuacjach ZOP.  

W sytuacji kiedy własne okręty podwodne prowadzą działania, w pobliżu 
innych jednostek ZOP, ASWC powinien być pewien że wszystkie siły są poinfor-
mowane o ich lokalizacji i powinien wyznaczyć odległość bezpieczeństwa dla uży-
cia uzbrojenia ZOP14.  

Ofensywne działania, prowadzone w ramach procesu ZOP, powinny być 
preferowanym rodzajem działalności, zmierzającym do obniżenia poziomu zagroże-
nia ze strony okrętów podwodnych przeciwnika. Neutralizacja zagrożenia, przed 
atakami okrętów podwodnych przeciwnika, może być również osiągnięta poprzez 
zastosowanie prostych defensywnych środków realizowanych w ramach obrony 
przed okrętami podwodnymi, takich jak unikanie kontaktu i ochronę sił morskich.  

Unikanie kontaktu, na poziomie taktycznym, powinno być realizowane 
przez poszukiwanie i śledzenie, wybór trasy przejścia sił ochranianych, utrudniają-
cej działanie OP przeciwnika, z uwzględnieniem warunków geograficzno-
hydrologicznych, taktycznych ograniczeń użycia uzbrojenia, możliwości wsparcia 
własnych sił oraz ich zabezpieczenia bojowego, zachowanie skrytości przejścia, 
stosowanie zygzakowania, prowadzenie działań pozoracyjnych, utrudnienie identy-
fikacji celów w szyku zespołu, zachowanie możliwość uchylenia się okrętów (jed-
nostek) od ataków OP przeciwnika i użytego uzbrojenia. Na poziomie operacyjnym, 
                                                 
13 W.J.R. Garner, op. cit, s.45. 
14 NO-07-A045:2012, op. cit, s. 53. 
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unikanie kontaktu powinno być realizowane przez dezinformację i odstraszanie15. 
Kiedy zagrożenie ze strony okrętów podwodnych nie może być całkowicie zneutra-
lizowane przez ofensywne działania ZOP lub środki uchylania, jednostki o wysokiej 
wartości (HVU) powinny być chronione przez defensywne środki ZOP przeznaczo-
ne do uniemożliwienia okrętom podwodnym przeciwnika zajęcia pozycji ataku.  

Ochrona sił zespołu powinna zawierać przedsięwzięcia utrudniające atak 
okrętu podwodnego i obniżające skuteczność użytego przez niego uzbrojenia. Zali-
czamy do nich wybór trasy przejścia utrudniającej działanie OOP16, zachowanie 
skrytości przejścia, utrudnienie identyfikacji celów w szyku zespołu, stosowanie 
manewrów uchylenia17. 

Manewr uchylania, wykonywany przez okręty nawodne, powinien być sto-
sowany w celu: 

− zmylenia środków rozpoznania satelitarnego (antisatellite) zmniejszając zdolno-
ści sił przeciwnika do wykrycia zaplanowanych manewrów wykonywanych 
przez siły własne; 

− uchylania się od okrętów podwodnych (antisubmarine) redukując możliwości  
w zakresie przechwycenia, śledzenia, zajęcia dogodnej pozycji do wykonania 
ataku na jednostki nawodne; 

− uchylania się od torped (antitorpedo). 

W trakcie stosowania manewrów uchylania dowódca okrętu powinien mieć 
możliwość wykonania przez okręt dowolnych manewrów awaryjnych w sytuacjach 
szczególnych (np. sytuacja kolizyjna, wykrycie torpedy). 

KOORDYNACJA DZIAŁAŃ SIŁ MORSKICH 

Z oceny zmian zachodzących w obszarze działań na morzu wynika, że 
zwalczanie okrętów podwodnych przeciwnika będzie charakteryzować się dużym 
rozmachem, złożonością i gwałtownością zmian sytuacji podwodnej, nawodnej 
                                                 
15 W.J.R. Garner, op. cit, s.45. 
16 Małe głębokości morza utrudniają manewrowanie OOP i użycie uzbrojenia torpedowego 
i umożliwiają stworzenie selektywnego zagrożenia minowego, pokonywanie rejonów zagrożo-
nych przez OOP w porze dziennej, przebieg trasy w zasięgu własnego systemu obrony powietrz-
nej i lotnictwa ZOP bazowania brzegowego. 
17 W zależności od celu stosowania, rejonu działań i rodzaju zagrożenia, manewr uchylania powi-
nien być wykonany jako: 

− pływanie zygzakiem na ultra długich odcinkach (Ultra Long-leg Zigzag - ULLZZ); 
− pływanie zygzakiem na bardzo długich odcinkach (Very Long-leg Zigzag - VLLZZ); 
− pływanie zygzakiem na krótkich odcinkach (Short-leg Zigzag - SLZZ); 
− pływanie zygzakiem ograniczonym (Restricted Zigzag - RZZ); 
− pływanie zakosami (weaving). 
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i powietrznej, zdecydowanym dążeniem sił ZOP do osiągnięci założonych celów 
oraz aktywnością przeciwdziałania im ze strony zwalczanych OOP.  

Systematyczne i aktywne prowadzone działania sił, pozwalają w pełni osią-
gnąć cele walki z OOP przeciwnika. Zniszczenie wszystkich OOP przeciwnika, 
w żywotnie ważnych dla działań rejonach, powinno zapewnić wymagany poziom 
bezpieczeństwa wszystkim znajdującym się tam jednostkom pływającym. Po to 
jednak, aby uczynić te rejony całkowicie bezpiecznymi, należy prowadzić ciągłe 
i aktywne działania sił ZOP do chwili zniszczenia lub wyparcia z nich OOP, po 
czym nieodzowne jest zorganizowanie skutecznego systemu obrony tych rejonów.  

Należy mieć na uwadze, że działania aktywne wymagają użycia dużej liczby 
sił ZOP. W praktyce działania takie są możliwe w ograniczonych rejonach, takich 
jak: na podejściach do punktów bazowania sił morskich, poligonów szkolenia bojo-
wego i doświadczalnych, w rejonach formowania zespołów, w rejonach lądowania 
desantu oraz na podejściach do przybrzeżnych linii komunikacyjnych. 

Siły zwalczania okrętów podwodnych z zasady powinny rozpoczynać dzia-
łania w wyznaczonych rejonach wcześniej od przewidywanego rozwinięcia do nich 
OOP przeciwnika. Najczęściej główny wysiłek sił w walce z wielozadaniowymi 
OOP skupia się na podejściach do zasadniczych punktów bazowania sił marynarki 
wojennej oraz na obronie przed okrętami podwodnymi (OPOP) okrętów i statków, 
podczas postoju na redach i w rejonach rozśrodkowania, a także podczas ich przej-
ścia morzem. 

Znajomość zasad użycia sił ZOP pozwala dowódcy i jego sztabowi (na pod-
stawie analizy postawionego zadania i oceny sytuacji), sformułować zamiar działań 
bojowych, adekwatny do aktualnych warunków sytuacji bojowej na obszarze pro-
wadzenia działań. 

Efektywność ZOP wymaga skoordynowanego, zrównoważonego zaanga-
żowania i połączenia najbardziej wartościowych sił. Dowódca odpowiedzialny za 
zwalczanie okrętów podwodnych (antisubmarine warfare commander - ASWC) 
powinien zaplanować i realizować działania ZOP tak, aby wykorzystać optymalne 
możliwości i ograniczenia wszystkich sił i systemów ZOP.  

Podczas oceny skuteczności18 działań sił ZOP niezbędne jest posługiwanie 
się właściwymi kryteriami, opierającymi się na metodzie oceny ilościowej oczeki-
wanych rezultatów działań sił ZOP. Na jej podstawie opracowuje się uzasadnione 
propozycje użycia sił ZOP, ich podział według zadań i rejonów działań oraz ustala 
sposoby prowadzenia walki. Wskaźnik skuteczności działań sił ZOP stanowi war-
tość liczbową, która określa stopień osiągnięcia założonego celu, obiektywnie 
uwzględnia czynniki, które w zasadniczo wpływają na rezultat działań i może on 

                                                 
18 Poprzez skuteczność działań sił ZOP należy rozumieć stopień osiągnięcia przez te siły osta-
tecznego celu. Wskaźnik skuteczności działań sił ZOP stanowi pewną wartość liczbową, która 
wyraża stopień osiągnięcia celu (efektywności sił), obiektywnie uwzględnia czynniki, które za-
sadniczo wpływają na rezultat działań i powinien być wykorzystywany w procesie podejmowania 
decyzji. 
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być wykorzystywany w procesie podejmowania decyzji. W taktyce sił ZOP do 
głównych kryteriów oceny skuteczności działań tych sił zaliczyć można wartość 
oczekiwaną liczby zniszczonych okrętów podwodnych, w przypadku realizacji za-
dania niszczenia, wartość oczekiwaną liczby nie zniszczonych okrętów ochrania-
nych (transportowców) przez okręty podwodne podczas realizacji zadań obrony 
przed okrętami podwodnymi zespołów desantowych, zespołów okrętów bojowych, 
konwojów podczas ich formowania i przejścia morzem oraz wartość oczekiwaną 
liczby zniszczonych własnych sił ZOP. 

Wyróżnić można również szereg zasadniczych kryteriów wykorzystywa-
nych do określania skuteczności działań sił ZOP są to prawdopodobieństwa wykry-
cia, śledzenia i zniszczenia okrętu podwodnego (Pw, Pśl, PZOP) oraz wartości 
oczekiwane liczby wykrytych, śledzonych i zniszczonych okrętów podwodnych 
przeciwnika (Ew, Eśl, EZOP)19. 

Z praktyki wiadomo, że problemu skuteczności długotrwałych i złożonych 
działań sił ZOP nie można oceniać tylko i wyłącznie za pomocą jednego kryterium. 
W celu pełniejszego określenia skuteczności, korzysta się z kryteriów pomocni-
czych, zwanych inaczej cząstkowymi. Do pomocniczych zaliczamy kryteria charak-
teryzujące stopień wykonania zadań cząstkowych lub skuteczność poszczególnych 
etapów działań. W skład pomocniczych kryteriów wykorzystywanych na etapie 
poszukiwania wchodzi: wydajność poszukiwania (U), intensywność wykryć (γ) oraz 
średni czas wykrycia (Etw). Do grupy pomocniczych kryteriów skuteczności śledze-
nia zaliczamy: intensywność utraty kontaktu (μ), średni czas utrzymania kontaktu 
(tu.k.), prawdopodobieństwo odzyskania utraconego kontaktu (Po.k.) oraz prawdopo-
dobieństwo skutecznego przekazania kontaktu (Pprzek.k.). Podczas niszczenia okrętów 
podwodnych pomocniczymi kryteriami są: prawdopodobieństwo rażenia okrętu 
podwodnego (Praż.) oraz prawdopodobieństwo rażenia go jedną salwą (Pi). 

ASWC, na wyższym szczeblu dowodzenia, powinien wykorzystywać in-
formacje o teatrze działań i rozważyć wykorzystanie siły ZOP na podejściach do 
obszaru jego odpowiedzialności i w obszarze, współpracując z dowódcą obszaru 
działań (scene of action commander - SAC). 

Kierując się najefektywniejszym wykorzystaniem swoich możliwości, 
ASWC powinien wziąć pod uwagę następujące czynniki: 

− treść postawionego zadania; 
− charakter zaplanowanych działań ZOP (zaczepne czy obronne); 
− cele działań ZOP (odstraszenie, wykrycie, niszczenie itd.); 
− zabezpieczenie oceanograficzne i środowisko (geografia, hydrologia morza, 

oceanografia, meteorologia, gęstość żeglugi, otaczające szumy itd.); 
− czas działania i dostępne prędkości sił własnych; 
− obszar działania; 

                                                 
19 R. Miecznikowski, op.cit, s. 53-55. 
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− zmiany w zagrożeniu (możliwość działania w rejonie różnych typów okrętów 
podwodnych i połączonych sił przeciwnika); 

− własne i dostępne siły wsparcia (rozważenie wad i zalet ich użycia); 
− stosunek sił własnych do sił przeciwnika;  
− możliwe, prawdopodobne i najbardziej niebezpieczne kierunki działań okrętów 

podwodnych przeciwnika; 
− możliwe warianty działań; 
− zabezpieczenie logistyczne działań; 
− poziom ryzyka możliwy do zaakceptowania dla sił własnych; 
− zasady użycia sił (rules of engagement - ROE); 
− łączność, spójność, koordynację i zasady gromadzenia danych; 
− zarządzanie działaniami okrętów podwodnych (waterspace management - 

WSM); 
− zapobieganie wzajemnym zakłóceniom (prevention of mutual interference - 

PMI)20. 

WNIOSKI 

Obronę przed okrętami podwodnymi strefy obrony Marynarki Wojennej or-
ganizuje się w celu zapewnienia bezpieczeństwa pływania okrętów i transportow-
ców przed atakami OP, utrudnienia lub uniemożliwienia im prowadzenia 
rozpoznania, stawiania min a także działania w tym rejonie sił i środków dywersji 
podwodnej. W celu skutecznego wykonania powyższych zadań (w okresie pokoju, 
kryzysu oraz w czasie wojny), organizuje się i realizuje kompleks różnorodnych 
przedsięwzięć i działań w zakresie OPOP strefy obrony Marynarki Wojennej. Do 
zasadniczych przedsięwzięć zaliczamy: 

− organizację obserwacji, meldowania i powiadamiania o wykrytych okrętach 
podwodnych; 

− organizację użycia sił ZOP do poszukiwania, śledzenia i niszczenia okrętów 
podwodnych; 

− organizację zwalczania sił i środków dywersji podwodnej; 
− organizację użycia stacjonarnych środków obserwacji podwodnej, pozycyjnych 

środków zagrodowych i środków walki elektronicznej (WE). 

OPOP realizuje się w oparciu o etatowe i przydzielone siły i środki zwal-
czania okrętów podwodnych. Różnorodne siły ZOP działają wspólnie w składzie 
odpowiednich ugrupowań, które z reguły składają się z okrętów podwodnych ZOP, 

                                                 
20 NO-07-A045:2012, op. cit, s. 42. 
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lotnictwa (samolotów i śmigłowców) oraz okrętów nawodnych ZOP, realizujących 
postawione im zadania. 

Szerokie wykorzystanie w granicach strefy stacjonarnych środków obser-
wacji podwodnej i nawodnej21 oraz pozycyjnych środków zagrodowych, powinno 
być realizowana wówczas gdy istnieją sprzyjające warunki wojskowo-geograficzne. 
Właściwie zaplanowane i uruchomione pasy obserwacji podwodnej i nawodnej 
wsparte przez pozycyjne środki zagrodzenia sprzyjają racjonalnemu wykorzystaniu 
etatowych i przydzielonych sił ZOP w strefie obrony Marynarki Wojennej. Siły 
ZOP, powinny być wykorzystywane tylko w tych częściach regionu, w których nie 
można wykorzystać stacjonarnych środków obserwacji podwodnej i pozycyjnych 
środków zagrodowych lub gdy ze względów operacyjno-taktycznych wykorzystanie 
tych środków jest niecelowe.  

W okresie pokoju i kryzysu siły ZOP należy wykorzystywać do prowadze-
nia poszukiwania na wezwanie, w składzie dyżurnych okrętowych i lotniczych grup 
poszukująco-udzerzeniowych według danych uzyskiwanych od stacjonarnych środ-
ków obserwacji podwodnej i nawodnej. Natomiast w okresie prowadzenia działań 
wojennych, kiedy zachodzi konieczność natychmiastowego zniszczenia wykrytych 
OOP oraz sił i środków dywersji podwodnej przeciwnika, obok masowego wyko-
rzystania stacjonarnych środków obserwacji podwodnej i pozycyjnych środków 
zagrodowych, powinny być intensywniej wykorzystywane siły ZOP, zwłaszcza 
okręty i lotnictwo ZOP. 

Ciągłość funkcjonowania wszystkich elementów systemu OPOP strefy 
obrony Marynarki Wojennej w dowolnych warunkach sytuacji, stanowi zasadniczy 
warunek utrudnienia lub niedopuszczenia do prowadzenia rozpoznania przez okręty 
podwodne przeciwnika w okresie pokoju i zagrożenia wojennego, a takie udarem-
nienie im wykonania niespodziewanych uderzeń na siły i obiekty w rejonie bazowa-
nia z chwilą rozpoczęcia działań wojennych. Ciągłość funkcjonowania systemu 
OPOP w rejonie bazowania oraz jego pożądaną skuteczność osiąga się poprzez 
utrzymywanie w odpowiedniej gotowości sił i środków ZOP.  
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ABSTRACT 

The aim of antisubmarine warfare (ASW) is to deny the enemy effective use of his sub-
marines. The successful planning and conduct of ASW depends on the application of principles 
common to all forms of warfare. However, the nature of the submarine, the wide variation in types 
and characteristics of ASW forces, and the effects of the environment within which these forces 
operate, necessitate many special applications of these principles. 
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Słowa kluczowe 
sea mine clearing, underwater vehicle, shaped charge, remote control, niszczenie 
min morskich, pojazdy głębinowe, ładunki kumulacyjne, sterowanie zdalne 

WSTĘP 

Centrum Morskich Technologii Militarnych PG prowadzi badania zdawczo 
odbiorcze serii próbnej systemu OPM Głuptak. Zgodnie z orzeczeniem wydanym na 
podstawie badań kwalifikacyjnych system spełnia założenia przyjęte dla systemu 
OPM z pojazdem ulegającym zniszczeniu wraz z obiektem ataku. Podczas budowy 
zestawu serii próbnej do rozwiązania wprowadzono szereg modyfikacji pozwalają-
cych na rozszerzenie obszarów zastosowania zwłaszcza o użytkowanie systemu 
w oparciu o platformy niededykowane, w tym okręty typu 207 bez konieczności 
ingerowania w ich strukturę wytrzymałościową. W opracowaniu przedstawiono 
podstawowe elementy systemu: pojazdy, konsole operatora i urządzenia wodowania 
oraz oprogramowanie sterownicze diagnostyczne i treningowe. Omówiono też zasa-
dy użycia systemu w misjach treningowych i bojowych z uwzględnieniem wymagań 
dotyczących procesu szkolenia operatorów. Przedstawiono także perspektywiczne 
kierunki rozwoju konstrukcji i metod eksploatacji w otoczeniu systemowym, 
a zwłaszcza zastosowania pojazdów Głuptak w ramach zintegrowanego systemu 
przeciwminowego obejmującego pojazdy zasilane kablami i zasilane ze źródeł we-
wnętrznych. 

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA SYSTEMU OPM GŁUPTAK 

Misja przeciwminowa z wykorzystaniem pojazdu Głuptak ma na celu ziden-
tyfikowanie i zniszczenie celu wykrytego innymi środkami. Typową sytuacją jest 
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wykrycie i określenie pozycji celu przez okrętową stację hydrolokacyjną lub przez 
sonar boczny holowany za okrętem. Cel wykryty i sklasyfikowany jako minopodob-
ny może być wybrany jako cel misji niszczącej. Pojazd Głuptak woduje się z okrętu 
za pomocą wysięgnika zamontowanego w module pokładowym i ciężkiego, uchwy-
tu wodującego. Uchwyt zapewnia szybkie zanurzenie pojazdu Głuptak i początko-
wego odcinka światłowodu sterowniczego poniżej powierzchni wody. Zwolnienie 
pojazdu z uchwytu wodującego wykonuje się na głębokości zależnej od lokalnych 
warunków hydrologicznych. Rozwiązanie takie ma na celu ochronę światłowodu 
sterowniczego o długości 2000 m przed uszkodzeniem. W uchwycie montowany 
jest drugi zwój światłowodu o długości 1500 m. 

Po wodowaniu, operator kieruje pojazd Głuptak do obszaru celu na podsta-
wie informacji ze związanego z okrętem systemu śledzącego względną pozycję po-
jazdu głębinowego w przestrzeni wodnej. Do tego celu wykorzystuje się 
hydroakustyczny system nawigacyjny z ultra krótką bazą i okrętową stację hydrolo-
kacyjną rejon celu pojazd Głuptak może być naprowadzany automatycznie na pod-
stawie danych hydroakustycznego systemu nawigacyjnego (pozycja względna) 
i systemu nawigacyjnego okrętu (pozycja geograficzna). Gdy pojazd Głuptak znaj-
dzie się w wyznaczonym rejonie odnajduje wskazany cel za pomocą miniaturowego 
sonaru obrazującego. W kolejnej fazie sonar ten służy do naprowadzenia pojazdu na 
cel. Kiedy cel znajdzie się w polu widzenia kamer telewizyjnych zamontowanych 
obok sonaru oraz w głowicy obrotowej, dokonuje się jego identyfikacji. Identyfika-
cji dokonuje operator pojazdu na podstawie obrazu telewizyjnego i sonarowego. 
Jeżeli cel zostanie zidentyfikowany jako mina, określa się jej typ i szczegóły kon-
strukcyjne korzystając z bazy danych. Na tej podstawie dokonuje się wyboru wraż-
liwego miejsca na kadłubie miny. Po ustaleniu tego miejsca pojazd doprowadza się 
od strony zaprądowej do celu i kieruje głowicę obrotową zawierającą ładunek ku-
mulacyjny na wybrany punkt na powierzchni kadłuba miny. Po zbliżeniu głowicy 
pojazdu na odległość kilku centymetrów od kadłuba miny operator odpala materiał 
wybuchowy ładunku kumulacyjnego sygnałem z pulpitu na konsoli operatora. Pozy-
tywnym wynikiem misji jest zniszczenie zapalnika lub pobudzenie materiału wybu-
chowego miny. Pobudzenie to może być wynikiem działania ładunku 
kumulacyjnego lub wynikiem działania pól fizycznych pojazdu Głuptak na zapalnik 
miny. 

Możliwość wykonania misji w założonym czasie dla założonego zasięgu 
400 m zależy od względnego położenia okrętu i celu oraz siły i kierunku prądu mor-
skiego na obszarze działań. Najbardziej niekorzystna jest sytuacja, gdy pojazd poru-
sza się przeciw prądowi. Dla założonej prędkości prądu 2 m/s i maksymalnej 
prędkości pojazdu 3 m/s dostępna prędkość względem dna wynosi 1m/s. Oznacza 
to, że w najbardziej niekorzystnym przypadku prędkość dochodzenia do celu wynosi 
1m/s. Czas wykonania zadania w odległości 400m wynosi 10 minut. Na czas ten 
składają się okresy wyszczególnione w tabeli 1. 
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Tabela 1 Przybliżony czas trwania zasadniczych faz zadania przeciwminowego podczas 
działania w prądzie o prędkości 2 m/s. 

Czas realizacji fazy 
zadania 

 
Nazwa fazy zadania 

s min 

1 Dojście w rejon celu na odległość 400 m z prędkością 
1 m/s względem dna 400 6,7 

2 Dojście do celu na odległość identyfikacji 100 1,6 
3 Celowanie i odpalenie 100 1,6 
4 Razem: 600 10 

ZESTAW SYSTEMU OPM GŁUPTAK 

Zestaw systemu OPM Głuptak może być skonfigurowany zgodnie 
z wymaganiami misji. Stałymi elementami systemu są konsola operatora 
i hydroakustyczny system nawigacyjny oraz pewna liczba pojazdów bojowych 
i treningowych. Typowy zestaw dostarczony na okręt zapewniający możliwość dzia-
łania z dużą efektywnością złożony jest z elementów wymienionych w tabeli 2. 

Tabela 2 Typowy zestaw systemu głębinowego OPM Głuptak dostarczany na okręt. 

Lp. Nazwa elementu Liczba 
w zestawie 

1. Konsola operatora 1 kpl. 
2. Hydroakustyczny systemu nawigacyjny 1 kpl. 
3. Moduł pokładowy 1 kpl. 
4. Sieć wydobywcza 1 kpl. 
5. Zestaw okrętowy narzędzi i urządzeń obsługowych 1 kpl. 
6. Zestaw Remontowy ZR-1 1 kpl. 
7. Pojazd Głuptak w wersji treningowej 2 szt. 
8. Pojazd Głuptak w wersji bojowej 10 szt. 

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA POJAZDU GŁUPTAK 

W konstrukcji systemu OPM Głuptak i procedurach postępowania przewi-
dziano środki zapewniające bezpieczeństwo sprzętu i ludzi podczas przechowywa-
nia, przygotowania do misji oraz podczas wykonywania zadań przeciwminowych. 
Ponieważ przewidziano możliwość odzyskania pojazdu Głuptak z zamontowanym 
bojowym ładunkiem niszczącym zastosowano rozwiązania konstrukcyjne zapewnia-
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jące bezpieczeństwo podczas podnoszenia z wody również pojazdu Głuptak w wer-
sji bojowej. 

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas transportu i przechowywania 
w magazynach ładunek niszczący przechowywany jest poza pojazdem Głuptak. 

2. W układzie odpalania zastosowano wielostopniowe zabezpieczenia sprzętowe 
i programowe. 

3. Jeżeli po uzbrojeniu zapalnika ładunek nie zostanie odpalony w założonym cza-
sie kilku minut układ zasilania spłonki jest trwale niszczony. 

Procedura neutralizacji zapalnika realizowana jest w następujących przypadkach: 

1. Trwała utrata łączności komputera pokładowego pojazdu Głuptak z konsolą 
operatora np. w wyniku zerwania światłowodu sterowniczego. 

2. Uszkodzenie komputera pokładowego pojazdu Głuptak. 
3. Nie wysłanie przez operatora sygnału odpalenia ładunku lub sygnału neutraliza-

cji zapalnika w czasie dłuższym niż zdefiniowanym. 

Stan zabezpieczenia przed inicjacją ładunku kumulacyjnego sygnalizowany 
jest na ekranie sterownika układu zabezpieczająco odpalającego na konsoli operato-
ra oraz na pojeździe Głuptak światłem błyskowym przez niezależny układ związany 
przerywaczem łańcucha ogniowego w zapalniku.  

Schemat układu odpalania z zabezpieczeniami przedstawia rys.1. 

 
Rys. 1. Schemat blokowy układu zabezpieczająco-odpalającego ładunku niszczącego 

systemu OPM Głuptak 
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ŁADUNEK NISZCZĄCY 

Urządzenie do niszczenia min w systemie OPM Głuptak stanowi wybucho-
wy ładunek kształtowy (kumulacyjny) umieszczony w dziobowej części pojazdu. 
Stanowi on element układu niszczącego obejmującego ładunek niszczący, zespół 
zabezpieczająco-odpalający (ZZO) w pojeździe, pulpit sterowniczy ZZO zamonto-
wany w konsoli operatora systemu oraz układ transmisyjny systemu. Do pobudzania 
materiału wybuchowego ładunku kumulacyjnego wykorzystywany jest ładunek 
pośredni z zapałem artyleryjskim oraz spłonka elektryczna umieszczona w ZZO. 
Ładunek niszczący elaborowany jest prasowanym materiałem wybuchowym opar-
tym o oktogen flegmatyzowany elastomerem Viton-A. Ładunek niszczący złożony 
z ładunku kumulacyjnego i ZZO montuje się w kieszeni ładunku w głowicy obroto-
wej stanowiącej dziobowy moduł pojazdu. Przed materiałem wybuchowym 
z wkładką kumulacyjną znajduje się wolna przestrzeń umożliwiająca formowanie 
strumienia kumulacyjnego przenoszącego proces wybuchu do materiału wybucho-
wego miny. W przedniej części kieszeni ładunku zamontowane są elementy zespołu 
kamery telewizyjnej celowniczej i dwa wskaźniki laserowe wspomagające proces 
celowania. Umieszczenie ładunku kumulacyjnego w głowicy obrotowej umożliwia 
skierowanie energii wybuchu ładunku kumulacyjnego w wybranym przez operatora 
kierunku.  Ładunek zdolny jest do zainicjowania większości materiałów wybucho-
wych, którymi elaborowane są miny morskie. Podczas testów odłamki powstałe 
z wkładki kumulacyjnej i blachy stalowej imitującej płaszcz kadłuba miny, lecąc 
z prędkością ponad 5000m/s przebijały warstwę wody oraz płyty pancerne o grubo-
ści 80 mm co oznacza możliwości przebicia kadłuba okrętu podwodnego. Ładunek 
kumulacyjny oraz efektu jego działania przedstawia rys. 2. 

 
Rys. 2. Schemat budowy ładunku kumulacyjnego i symulowany obraz przebicia kadłuba 

miny przez ładunek niszczący pojazdu Głuptak oraz obraz przebicia płyty pancernej 
o grubości 80 mm przez produkty wybuchu ładunku o prędkości 5000 m/s 

(Ekspozycja 20000 klatek na sekundę). 
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POJAZD GŁUPTAK 

Pojazd Głuptak przeznaczony jest do przenoszenia ładunku niszczącego 
scharakteryzowanego powyżej i nakierowywania efektów detonacji tego ładunku na 
wybrany punkt na kadłubie miny. Pracę pojazdu w stosunkowo silnych prądach 
umożliwia  torpedo  kształtny  kadłub,  zespół  napędowy  złożony  z  pięciu elek-
trycznych zespołów napędowych oraz wewnętrzne źródło zasilania. Mimo zastoso-
wania 4 pędników dla ruchu do przodu o całkowitej mocy 600 W, pojazd nie jest 
w stanie swobodnie manewrować w silnym prądzie. Z tego powodu dla zapewnienia 
możliwości celowania ładunkiem kumulacyjnym jest on umieszczony w obrotowej 
głowicy. Wygląd zewnętrzny pojazdu i odchylone od osi pojazdu promienie lasero-
wego światła ułatwiającego celowanie widoczne są na rys. 3. 

 

 
Rys. 3. Wygląd zewnętrzny pojazdu Głuptak od strony głowicy obrotowej z promieniami 
światła laserowego rozpraszającymi się na zawiesinach pozwalającymi na precyzyjne celo-

wanie kierunkiem działania strumienia kumulacyjnego. 

Pojazd o masie 50 kg przeznaczony jest do wykonywania zadań na głęboko-
ści do 200 m natomiast jego zasięg uzależniony jest od prędkości prądu morskiego 
zarówno ze względu na zapas energii w baterii zasilającej jak i długość przewodu 
sterowniczego. Dla uzyskania zasięgu 400 m w prądzie o prędkości 2 m/s jako 
przewód sterowniczy na pojeździe montowane jest włókno światłowodowe o długo-
ści 2000 m. Swobodne wysuwanie przewodu z pojemnika minimalizuje opory ruchu 
pojazdu. 

KONSOLA OPERATORA 

Do sterowania pojazdem Głuptak na okrętach typu 206FM przystosowane 
zostały konsole systemu Ukwiał (rys. 4). Są one zamontowane na stałe co pozwala 
na zastosowanie dedykowanych elementów do realizacji poszczególnych funkcji. 
Wadą tego rozwiązania jest duża masa i brak możliwości stosowania systemu na 
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innych jednostkach. Opracowana dla serii próbnej przenośna konsola operatora re-
alizuje wszystkie funkcje konsoli stacjonarnej. Pozwalają na to najnowsze osiągnię-
cia technologiczne w dziedzinie przetwarzania danych, a w szczególności 
prezentacji i zapisu informacji graficznych. Procesy wymagające uprzednio zasto-
sowania 4 odrębnych komputerów realizowane są obecnie przez pojedynczy proce-
sor wielordzeniowy, a informacje graficzne oraz obrazy telewizyjne i sonarowe 
wyświetlane są na pojedynczym ekranie. Dla łatwiejszego montażu konsoli 
w pomieszczeniach jednostek pływających podzielono ją na pulpit sterowniczy oraz 
komputer sterowniczy. Urządzenia zabudowane są w odrębnych pojemnikach za-
pewniających odporność na narażenia środowiskowe, które mogą wystąpić podczas 
eksploatacji systemu. Systemy dodatkowe takie jak hydroakustyczny system nawi-
gacyjny montowane są odrębnie w indywidualnych opakowaniach i przyłączane za 
pomocą kabli do komputera sterowniczego i urządzeń zasilających. 

 
Rys. 4. Konsola operatora systemu Ukwiał przystosowana do sterowania pojazdu głuptak 
oraz przenośna konsola operatora systemu OPM Głuptak pozwalająca na wykonywanie 

zadań przeciwminowych z dowolnej platformy odpowiedniej wielkości. 

MODUŁ POKŁADOWY 

Doświadczenia zebrane podczas prowadzenia testów i badań systemu OPM 
Głuptak wskazują, że może on być stosowany z brzegu lub w oparciu o dowolną 
platformę o rozmiarach wystarczających na rozłożenie przenośnej konsoli operatora 
i zamontowanie hydroakustycznego systemu nawigacyjnego oraz przenoszenie wy-
maganej liczby pojazdów Głuptak w pojemnikach transportowych. Pomiędzy tym 
najprostszym rozwiązaniem, a rozwiązaniem polegającym na zamontowaniu syste-
mu na dedykowanym okręcie istnieje szereg rozwiązań pośrednich. Jednym z roz-
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wiązań jest moduł pokładowy przeznaczony do użytkowania na pokładach okrętów 
206FM i 207. Moduł pokładowy systemu OPM Głuptak pełni następujące funkcje: 

1. Pojemnik transportowy i magazynowy ruchomych elementów systemu OPM 
Głuptak dostarczanych na pokład okrętu przed rejsem, w czasie którego planuje 
się użycie sytemu do celów bojowych lub treningowych. 

2. Pojemnik magazynowy Głuptak podczas przechowywania systemu OPM Głup-
tak na pokładzie okrętu. 

3. Urządzenie wodujące pojazdów Głuptak w czasie misji bojowych. 

 

 
 

Rys. 5. Schemat rozmieszczenia podstawowych elementów podczas wodowania pojazdu 
Głuptak z użyciem modułu pokładowego przedstawionego na fotografii z prawej 

Moduł pokładowy wchodzący w skład Systemu OPM pojazdu Głuptak, 
przedstawiony na Rys. 5 stanowi prostopadłościenna konstrukcja o wymiarach oko-
ło 2,0 x 2,0 x2,3 m mocowana na pokładzie okrętów do punktów mocowania min. 
Z ramą zintegrowany jest zespół urządzeń wodujących przeznaczony do bezpiecz-
nego dla ludzi i sprzętu wodowania pojazdu Głuptak w założonych warunkach me-
teorologicznych oraz zabezpieczenie światłowodu sterującego w czasie trwania 
misji przeciwminowej. Proces wodowanie i obsługi światłowodu sterującego pod-
czas trwania misji przeciwminowej nie wymaga okrętowych urządzeń dźwigowych. 

Zespół urządzeń wodujących modułu pokładowego złożony jest z następu-
jących elementów: 

1. Wysięgnik wodujący pojazdu Głuptak, 
2. Winda uchwytu wodującego pojazdu Głuptak, 
3. Kabel uchwytu wodującego, 
4. Uchwyt Wodujący pojazdu Głuptak. 
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Wysięgnik przeznaczony do wodowania pojazdu Głuptak zamontowany jest 
na ramie modułu pokładowego. Ramię wysięgnika rozkładane jest siłownikami hy-
draulicznymi. Na końcu wysięgnika znajduje się konstrukcja unieruchamiająca 
uchwyt wodujący z podwieszonym pojazdem. Wodowanie odbywa się w odległości 
ponad 2 m od burty okrętu, co zabezpiecza pojazd przed uderzeniem o burtę. Winda 
uchwytu napędzana silnikiem hydraulicznym oraz zasilacz elektrohydrauliczny za-
mocowane są w dolnej części modułu pokładowego w celu obniżenia środka ciężko-
ści zestawu. 2 pojazdy Głuptak wchodzące w skład zestawu przechowywane są 
w indywidualnych pojemnikach z tworzywa sztucznego zamocowanych do kon-
strukcji modułu ściągaczami gumowymi. Masa modułu pokładowego z wyposaże-
niem sięga 1000 kg. Masa modułu może być obniżona do około 500 kg przez 
zastąpienie stali kwasoodpornej i węglowej konstrukcji modułu kompozytem wę-
glowym. 

ZINTEGROWANY SYSTEM OPM 

Z przeprowadzonych analiz wynika, że warunkiem efektywnego wykorzy-
stania pojazdu Głuptak jest jego zintegrowanie z rozwiniętym systemem OPM zdol-
nym do wykonywania wszystkich typów prac związanych z rozpoznaniem 
dokumentacją i niszczeniem obiektów niebezpiecznych na morskich na akwenach 
z odległości do 10 km od bazy lądowej lub okrętu (tabela 3). Unikalną cechą zinte-
growanego systemu w rozważanym ukompletowaniu jest to, że pojazdy wchodzące 
w jego skład rozwijane są w oparciu o wspólną bazę komponentową i informatycz-
ną. Centralnym elementem zintegrowanego systemu OPM jest system sterowania, 
akwizycji i przetwarzania danych umożliwiający przygotowanie i wykonanie zadań 
z użyciem zdalnie sterowanych i automatycznych platform (pojazdów) zdolnych do 
przenoszenia sensorów i środków do niszczenia obiektów niebezpiecznych. W eks-
ploatacji pojazdów wykorzystywane są również te same elementy otoczenia syste-
mowego. Rozwiązanie takie ogranicza zakres szkoleń załóg niezbędnych do 
prawidłowego opanowania i wykorzystania środków technicznych. Winno to obni-
żać koszty eksploatacji i zaangażowanie zaplecza logistycznego. Podstawowe roz-
wiązania zastosowane we wszystkich pojazdach i elementach otoczenia 
systemowego, w tym oprogramowanie, opracowane zostały w kraju, co zapewnia 
niezależność od zagranicznych dostawców i zmian na rynku urządzeń oraz umożli-
wia szybkie dostosowanie do wymagań operacyjnych i bazy technicznej Marynarki 
Wojennej. Na obecnym etapie rozwoju możliwe jest skompletowanie zintegrowane-
go systemu OPM w oparciu o następujące systemu pojazdów lub ich pochodne: 

1. Wielozadaniowy pojazd zasilany i sterowany za pomocą kabla (Ukwiał lub 
Morświn) - rozpoznanie, identyfikacja, usuwanie, niszczenie. 

2. Pojazd niszczący jednorazowego użytku (Głuptak)- identyfikacja-niszczenia. 
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3. Rozpoznawczy automatyczny pojazd głębinowy (Albatros) - dalekie rozpozna-
nie i mapowanie dna. 

Tabela 3. Zestawienie zadań w działaniach przeciwminowych i platformy do ich realizacji 

 
Zadanie 

 
Platforma 

Podstawowe 
urządzenia do re-
alizacji zadania 

Zasięg 
poziomy 

od okrętu 

Rozpoznanie śro-
dowiska wokół 
okrętu 

Okrętowy zestaw 
oceanograficzny za-
nurzany z pokładu 

Zestaw wieloczujnikowy 
Akustyczny miernik prą-
du Radar pogodowy 

500m 

Rozpoznanie środowi-
ska na akwenie działań 

Zestaw oceanograficzny 
zanurzany lokalnie ze 
śmigłowca lub automa-
tycznego pojazdu na-
wodnego (ASV) 
Autonomiczny pojazd 
głębinowy (AUV) 

Zestaw wielo-
czujnikowy 10 – 20 km

Wstępne zdalne 
rozpoznanie 
(obrazowanie) 
przeciwminowe 

Autonomiczny pojazd 
nawodny (ASV) Au-
tonomiczny pojazd 
podwodny (AUV) 

 
Sonar boczny z synte-
tyczną apreturą; Ma-
gnetometr 

10 - 20 km

Wykrywanie i klasy-
fikacja zagrożeń mi-
nowych przed 
płynącym okrętem 

Szybki pojazd podwodny 
zasilany kablem 
PVDS ROV 

Sonar czołowy 
Wielo- częstotli-
wościowy wyso-
kiej rozdzielczości 

400 – 600 m

Szczegółowe 
poszukiwanie oraz 
klasyfikacja i super- 
klasyfikacja obiektów 

Autonomiczny pojazd 
podwodny 
(AUV) 

Sonar boczny z 
syntetyczną apreturą; 
Kamera telewizyjna; 
Magnetometr 

1 - 2 km 

Identyfikacja 
i niszczenie min 
w warunkach 
ograniczonego 
zagrożenia 

Pojazd podwodny 
wielokrotnego użytku 
(ROV). 
Ładunki niszczące 
(Toczek) 

 
Kamera telewizyjna; 
Wybuchowy ładunek 
niszczący 

400 m 

Identyfikacja 
i niszczenie min 
w warunkach 
szczególnych 

 
Pojazd podwodny jed-
norazowego użytku 
(Głuptak) 

 
Kamera telewizyjna; 
Wybuchowy ładunek 
niszczący 

400-2000 m

Rozpoznanie otoczenia 
okrętu i działania in-
terwencyjne 

Pojazd podwodny 
wielokrotnego użytku 
(ROV) 

Kamera telewizyjna ; 
Sonar obrazujący 
Manipulator uni-
wersalny 

400 m 



System OPM Głuptak jako element zintegrowanego systemu OPM 

2012 301 

 
Rys. 6 Automatyczny pojazd Albatros wersji dalekiego zasięgu wyposażony w sonar boczny 

wysokiej rozdzielczości oraz pojazd Morświn sterowany i zasilany kablem z modułem do 
przenoszenia ładunków niszczących z ładunkiem Toczek A. 

Liczba pojazdów poszczególnych typów wchodząca w skład zestawu sys-
temu może być dostosowywana dla określonych okrętów i innych platform nawod-
nych, podwodnych lub powietrznych. Zintegrowany system OPM może być 
uzupełniony przez dołączenie: 

1. Bezzałogowego pojazdu nawodnego do holowania urządzeń rozpoznawczych 
i przenoszenia środków do niszczenia min. 

2. Autonomicznego powietrznego środka rozpoznawczego do wykrywania min 
dryfujących. 
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G L U P T A K  V E H I C L E  A S  A  C O M P O N E N T  
O F  A N  I N T E G R A T E D  M U L T I  V E H I C L E  

M C M  S Y S T E M  

The Center of Marine Military Technologies of Gdansk University of Technology per-
forms final commissioning tests of initial series of MCM system Gluptak. According to qualification 
tests the system meets requirements issued for a MCM system with a vehicle that is destroyed 
while the task of a mine demolition is successfully accomplished. During procurement of the se-
ries, several improvements were introduced while compared to the system prototype. The most 
important are extensions to operational capabilities and safety of operation. In particular current 
solutions allows for MCM operations using both dedicated platforms and ships of opportunity such 
as 207 type minesweepers without need for modification of the ship structure. Basic characteris-
tics of components of the Gluptak system and utilization principles are described. Finally, prospec-
tive applications of the Głuptak system as a part on a proposed integrated multi task multi vehicle 
MCM system are also indicated. 
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